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JAVASLATOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felkéri a Külügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

1. üdvözli a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség (DCFTA) végrehajtásával a 
kereskedelem és a gazdaság terén elért pozitív eredményeket, amelyek lehetővé tették a 
a Moldovai Köztársaság (a továbbiakban: Moldova) kereskedelmének irányváltását és 
az EU-val folytatott kereskedelem jelentős növekedését, amely 2019-ben a teljes 
kereskedelem 54%-át tette ki; e tekintetben megjegyzi, hogy az EU Moldova 
legnagyobb kereskedelmi partnere és egyben az ország legnagyobb beruházója is; 
megjegyzi, hogy a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség végrehajtása 
mindkét fél számára előnyös volt, különösen a mezőgazdasági és élelmiszeripari ágazat 
esetében;

2. felhívja a moldovai hatóságokat, hogy mérlegeljék a jogszabályok uniós vívmányokhoz 
való közelítését, valamint a vonatkozó jogszabályok megfelelő végrehajtását és 
érvényesítését; valamint, hogy folytassák az előrehaladást és hajtsák végre a 
reformokat, mivel a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség végrehajtása 
fontos növekedési lehetőséget kínál a moldovai gazdaság és a vállalkozások kiépülése 
számára Moldovában, beleértve a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség 
további kiterjesztését és annak a Dnyeszteren túli terület számára nyújtott előnyeit, 
különös tekintettel a héa bevezetésére és az ország gazdaságának legnagyobb ágazatát 
kitevő kkv-k támogatására;

3. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassák Moldova stratégiai célját az 
EU-val folytatott szabadkereskedelemben rejlő „valódi potenciál” további 
felszabadítása, a kereskedelem nem vámjellegű akadályainak felszámolása, a hozzáférés 
megkönnyítése és az európai egységes piacba való integráció előmozdítása érdekében;

4. üdvözli a Moldovának nyújtott makroszintű pénzügyi támogatás második részletének 
folyósítását, és elismeri a Moldova által a vonatkozó feltételek teljesítése érdekében tett 
erőfeszítéseket; támogatásáról biztosítja a Covid19-világjárvány negatív gazdasági 
hatásának ellensúlyozását célzó új, rendkívüli makroszintű uniós pénzügyi támogatási 
programról szóló egyetértési megállapodás megkötését, és várakozással tekint a vállalt 
kötelezettségek teljesítésére; emlékeztet a makroszintű pénzügyi támogatás 
feltételrendszerének fontosságára, nevezetesen a támogatás olyan valódi demokratikus 
reformok alapján történő  nyújtására, amelyek megfelelnek a kritériumoknak és az uniós 
vívmányokhoz való közelítéshez vezetnek, emlékeztet továbbá a „többért többet” 
ösztönző szükségességére; e tekintetben sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy Moldova nem 
felelt meg kielégítő mértékben az uniós követelményeknek, különösen ami az 
igazságszolgáltatási ágat, az energiareformot és a vámkódexet illeti, aminek 
eredményeként a Bizottság úgy határozott, hogy törli a Moldovai Köztársaságnak szánt 
makroszintű pénzügyi támogatás harmadik részletét; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 
2014-es banki csalás kivizsgálásában és a kapcsolódó vagyonvisszaszerzésben még 
mindig korlátozott az előrelépés; felhívja a Bizottságot, hogy szükség esetén nyújtson 
segítséget a moldovai hatóságoknak az ügy kivizsgálásában, valamint hogy keressen 
független szakértőket és működjön együtt a moldovai civil társadalommal az elért 
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eredmények teljes körű értékelése érdekében;

5. üdvözli az új moldovai vámkódex véglegesítését és elfogadását, amely hozzá fog járulni 
a jobb beruházásokhoz és a versenyképes üzleti környezethez; nagyobb és 
elkötelezettebb erőfeszítésekre szólít fel a jó kormányzás és a jogállamisági normák 
közelítése terén, különös tekintettel azokra, amelyek célja a független 
igazságszolgáltatás megerősítése; emlékeztet arra, hogy a független és politikai 
beavatkozástól mentes média a demokratikus társadalom alapját képezi;

6. hangsúlyozza, hogy az átláthatóság javítására irányuló reformokra van szükség, többek 
között a kereskedelmi vonatkozású szakpolitikákban, és arra ösztönzi Moldovát, hogy 
tegyen további előrelépést a közbeszerzés területén a korszerűsítés és a korrupció elleni 
küzdelem garantálása érdekében; emlékeztet arra, hogy az EU-nak és Moldovának 
következetesen támogatnia kell a csalást és a pénzmosást nyomon követő civil 
társadalmi szervezeteket, mivel azok fontos szerepet játszanak a független szabályozási 
mechanizmusokban;

7. felhívja Moldovát, hogy teljes mértékben tartsa tiszteletben a mélyreható és átfogó 
szabadkereskedelmi megállapodásban meghatározott környezetvédelmi célkitűzéseket 
és kezdeményezéseket, valamint a fenntartható kereskedelem és fejlődés iránti 
nemzetközi kötelezettségvállalásait, különösen a Párizsi Megállapodást; üdvözli 
Moldova éghajlatváltozásról és a környezetről szóló 2019. februári csomagját és 
nemzeti szintű válaszát, mivel az összes ország közül negyedikként nyújtotta be a 
naprakésszé tett, nemzetileg meghatározott hozzájárulását az ENSZ Éghajlatváltozási 
Keretegyezményének (UNFCCC) Titkársága számára, amelyben az ÜHG-kibocsátások 
csökkentésére vonatkozó ambíciószintet is növelték;

8. felhívja a Bizottságot, hogy támogassa az olyan ágazatokba történő beruházásokat, 
amelyek fejlődési, növekedési és versenyképességi potenciállal rendelkeznek az EU-
ban, különösen három stratégiai jelentőségű ágazat vonatkozásában, mint a fenntartható 
energia és az éghajlat, a digitális egységes piac és a kiberbiztonság, valamint a 
közlekedés;

9. hangsúlyozza az uniós egészségügyi és növény-egészségügyi előírások fokozatos 
végrehajtásának fontosságát, beleértve az állategészségügyet és az élelmiszer-
biztonságot is;

10. felhívja a moldovai kormányt, hogy összpontosítson a kereskedelem és a fenntartható 
fejlődés szociális dimenziójára, azáltal, hogy kezeli a munkaügyi felügyeleti rendszer 
korlátait és hiányosságait, valamint az igazságszolgáltatási rendszer problémáit, 
amelyek negatív hatással vannak a munkaügyi normák végrehajtására;

11. felhívja a Bizottságot, hogy támogassa a szociális vállalkozásokat támogató és a vidéki 
térségekben élő fiatalokra összpontosító ifjúsági programokat, hogy az oktatási 
rendszert a munkaerőpiaci igényeknek megfelelően meg lehessen erősíteni a 
legkiszolgáltatottabbak védelme és a társadalmi-gazdasági lehetőségek hiányának 
megelőzése érdekében;

12. felhívja az EU-t, hogy mérlegelje annak lehetőségét, hogy a társulási 
megállapodás/mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség hatálya alá tartozó 
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országok csatlakozzanak az egységes eurófizetési térséghez (SEPA), mivel az 
elsősorban a polgárok javát fogja szolgálni, és új lehetőségeket kínál a kkv-k fejlődése 
számára;

13. felhívja a Bizottságot, hogy fejlessze tovább a társulási megállapodások által 
elhanyagolt területeket olyan fontos szakpolitikai területeket lefedve, mint a nemek 
közötti egyenlőség, az európai zöld megállapodás és az egészségügyi válságok 
megelőzése;

14. felhívja a Bizottságot, hogy erősítse meg az Európai Unió moldovai köztársasági 
küldöttségét, erősítse meg az ellenőrzést és a chisinaui projektcsapatot annak érdekében, 
hogy segítse Moldovát az uniós jogszabályokhoz való közelítésének hatékony 
kommunikálásában, a félretájékoztatás elleni küzdelmében, és az EU-ról és Moldováról 
alkotott pozitív kép valamennyi érintett fél előtti népszerűsítésében;

15. felszólít az e-kereskedelmet és a digitális kereskedelmet megkönnyítő összekapcsoltság 
további javítására, üdvözli a „Digitális Moldova 2020” elnevezésű nemzeti stratégiát, 
valamint elismeri Moldova arra irányuló erőfeszítéseit, hogy valódi digitális 
piacgazdaságot építsen ki; felhívja a Bizottságot és Moldovát, hogy támogassák a 
digitális gazdaságon belüli ágazati együttműködés javítását célzó programokat és 
reformokat.
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