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SUGGESTIES

De Commissie internationale handel verzoekt de bevoegde Commissie buitenlandse zaken 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is verheugd over de positieve resultaten die met de uitvoering van de diepe en brede 
vrijhandelsruimte (DCFTA) zijn bereikt op het gebied van handel en economie, hetgeen 
de heroriëntatie van de handel van de Republiek Moldavië (hierna “Moldavië” 
genoemd) mogelijk heeft gemaakt, evenals een aanzienlijke toename van de handel met 
de EU, die in 2019 goed was voor 54 % van de totale handel; merkt in dit verband op 
dat de EU de grootste handelspartner van Moldavië is en ook de grootste investeerder in 
het land is; merkt voorts op dat de uitvoering van de DCFTA gunstig is geweest voor 
beide partijen, in het bijzonder voor de landbouw en levensmiddelensector;

2. verzoekt de Moldavische autoriteiten rekening te houden met afstemming van de 
regelgeving op het EU-acquis en de correcte tenuitvoerlegging en handhaving van de 
betreffende regelgeving; verzoekt hen verdere vooruitgang te boeken en hervormingen 
door te blijven voeren, aangezien de uitvoering van de DCFTA een belangrijke kans is 
voor groei van de Moldavische economie en voor de ontwikkeling van ondernemingen 
in Moldavië, met inbegrip van de voortdurende uitbreiding van de DCFTA en de 
voordelen ervan voor de regio Transnistrië, in het bijzonder wat betreft de invoering van 
belasting over de toegevoegde waarde en steun voor kmo’s, die de grootste sector van 
de Moldavische economie vormen;

3. verzoekt de Commissie en de lidstaten steun te verlenen aan de strategische doelstelling 
van Moldavië om het werkelijke potentieel van vrije handel met de EU te ontsluiten, 
non-tarifaire belemmeringen voor de handel weg te nemen, toegang te faciliteren en 
vooruitgang te boeken wat betreft de integratie in de Europese interne markt;

4. is ingenomen met de uitbetaling van de tweede tranche van de macrofinanciële bijstand 
aan Moldavië en erkent de inspanningen die Moldavië heeft geleverd om aan de 
relevante voorwaarden te voldoen; spreekt zijn steun uit voor de ondertekening van het 
memorandum van overeenstemming inzake het nieuwe EU-programma voor 
buitengewone macrofinanciële bijstand, waarmee wordt beoogd de negatieve 
economische gevolgen van de COVID-19-pandemie op te vangen en ziet ernaar uit dat 
de bijbehorende toezeggingen in de praktijk worden gebracht; wijst op het belang van 
de aan macrofinanciële bijstand gekoppelde voorwaarden, namelijk de verstrekking van 
bijstand op basis van werkelijke democratische hervormingen, die voldoen aan de 
criteria en tot aanpassing aan het acquis leiden, en wijst op de noodzaak van de “meer 
voor meer”-stimulans; betreurt in dit verband dat Moldavië de vereisten van de EU niet 
in toereikende mate naleeft, in het bijzonder wat betreft zijn justitiële sector, 
energiehervorming en het douanewetboek, hetgeen ertoe heeft geleid dat de Commissie 
heeft besloten de derde tranche van de macrofinanciële bijstand aan de Republiek 
Moldavië te annuleren; uit zijn bezorgdheid over het feit dat wat betreft het onderzoek 
naar de bankfraude van 2014 en de daarmee verband houdende terugvordering van 
vermogensbestanddelen nog steeds slechts beperkte vooruitgang is geboekt; verzoekt de 
Commissie de Moldavische autoriteiten indien nodig bijstand te verlenen bij het 
onderzoek naar deze zaak, onafhankelijke deskundigheid aan te trekken en samen te 
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werken met het maatschappelijk middenveld van Moldavië om de geboekte vooruitgang 
volledig te beoordelen;

5. is verheugd over de afronding en goedkeuring van het nieuwe douanewetboek van 
Moldavië, dat zal bijdragen tot een beter klimaat voor investeringen en concurrerende 
ondernemingen; dringt aan op grotere en krachtiger inspanningen inzake goed bestuur 
en aanpassing van de rechtsstatelijke normen, in het bijzonder die voor de versterking 
van de onafhankelijke rechterlijke macht; herinnert eraan dat onafhankelijke en 
gedepolariseerde media die vrij zijn van politieke inmenging de basis vormen van een 
democratische samenleving;

6. benadrukt dat hervormingen nodig zijn die gericht zijn op het vergroten van de 
transparantie, onder meer in handelsgerelateerd beleid, en spoort Moldavië aan 
vooruitgang te blijven boeken op het gebied van openbare aanbesteding om te zorgen 
voor modernisering en de bestrijding van corruptie; verzoekt de EU en Moldavië 
consequent steun te verlenen aan maatschappelijke organisaties die fraude en 
activiteiten met betrekking tot het witwassen van geld monitoren, aangezien deze 
organisaties een belangrijke rol spelen in onafhankelijke reguleringsmechanismen;

7. verzoekt Moldavië de milieudoelstellingen en ‑initiatieven van de DCFTA volledig te 
eerbiedigen, evenals de internationale verplichtingen ervan op het gebied van duurzame 
handel en ontwikkeling, in het bijzonder de Overeenkomst van Parijs; is verheugd over 
het pakket van Moldavië voor klimaat en milieu van februari 2019 en de nationale 
respons, waarmee het land het vierde land ter wereld werd dat zijn geactualiseerde 
nationaal bepaalde bijdrage (NDC2), inclusief een ambitieuzere doelstelling voor de 
vermindering van broeikasgasemissies, indiende bij het secretariaat van het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC);

8. verzoekt de Commissie investeringen te ondersteunen in sectoren met potentieel voor 
ontwikkeling, groei en concurrentievermogen in de EU, in het bijzonder in drie sectoren 
die van strategisch belang zijn (d.w.z. duurzame energie en klimaat, de digitale 
eengemaakte markt en cyberbeveiliging, vervoer);

9. onderstreept het belang van de geleidelijke uitvoering van de sanitaire en fytosanitaire 
normen van de EU, met inbegrip van de diergezondheid en voedselveiligheid;

10. verzoekt de regering van Moldavië haar aandacht te richten op de sociale dimensie van 
handel en duurzame ontwikkeling door de beperkingen en tekortkomingen van het 
stelsel voor arbeidsinspectie en de problemen van het rechtsstelsel aan te pakken, die 
een negatieve invloed hebben op de handhaving van arbeidsnormen;

11. verzoekt de Commissie jeugdprogramma’s te ondersteunen die ondernemerschap 
bevorderen en gericht zijn op jongeren uit plattelandsgebieden teneinde de 
onderwijsstelsels te versterken en ervoor te zorgen dat zij aansluiten op de vraag op de 
arbeidsmarkt, teneinde de meest kwetsbaren te beschermen en adequate 
sociaaleconomische kansen te waarborgen;

12. verzoekt de EU de mogelijkheid te overwegen dat landen met een 
associatieovereenkomst/DCFTA toetreden tot de gemeenschappelijke 
eurobetalingsruimte (Single European Payment Area, SEPA), aangezien deze ten goede 
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zal komen aan burgers en nieuwe kansen zal bieden voor de ontwikkeling van kmo’s;

13. verzoekt de Commissie onderbelichte onderdelen van associatieovereenkomsten bij te 
werken, waaronder belangrijke beleidsterreinen zoals gender, de Europese Green Deal 
en de preventie van gezondheidscrises;

14. verzoekt de Commissie de delegatie van de Europese Unie in de Republiek Moldavië, 
de monitoring en het projectteam in Chisinau te versterken, teneinde Moldavië te helpen 
doeltreffend te communiceren over zijn aanpassing aan het EU-recht, desinformatie te 
bestrijden en positieve indrukken van de EU en Moldavië te bevorderen bij alle 
betrokken partijen;

15. dringt aan op aanhoudende verbeteringen wat betreft de connectiviteit waarmee de 
elektronische en digitale handel wordt vergemakkelijkt, is verheugd over de nationale 
strategie “Digitaal Moldavië 2020” en onderkent de inspanningen die Moldavië zich 
getroost om een daadwerkelijke digitale markteconomie tot stand te brengen; verzoekt 
de Commissie en Moldavië ondersteuning en bijstand te verlenen aan programma’s en 
hervormingen die gericht zijn op de verbetering van sectorale samenwerking op het 
gebied van de digitale economie.
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