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FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet välkomnar de positiva resultat som uppnåtts inom handel och 
ekonomi tack vare genomförandet av det djupgående och omfattande 
frihandelsområdet, som har gjort det möjligt att ställa om Republiken Moldaviens 
(nedan kallad Moldavien) handel och avsevärt öka handeln med EU, vilken stod för 
54 % av landets totala handel 2019. Parlamentet konstaterar i detta sammanhang att EU 
är Moldaviens största handelspartner och även den största investeraren i landet. 
Parlamentet konstaterar vidare att genomförandet av det djupgående och omfattande 
frihandelsavtalet har gynnat båda parterna, särskilt jordbruks- och livsmedelssektorerna.

2. Europaparlamentet uppmanar de moldaviska myndigheterna att överväga en 
tillnärmning av lagstiftningen till EU:s regelverk, liksom ett korrekt genomförande och 
verkställande av relevant lagstiftning, samt att fortsätta att göra framsteg och att 
genomföra reformer, eftersom genomförandet av det djupgående och omfattande 
frihandelsavtalet utgör en stor tillväxtmöjlighet för Moldaviens ekonomi och för 
utvecklingen av näringslivet i Moldavien, inbegripet den fortsatta utvidgningen av 
frihandelsavtalet och dess fördelar för regionen Transnistrien, med särskild hänsyn till 
införandet av mervärdesskatt och stöd till små och medelstora företag, vilka utgör den 
största sektorn i den moldaviska ekonomin.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stödja 
Moldaviens strategiska mål att ytterligare frigöra den verkliga potential som frihandeln 
med EU erbjuder, undanröja icke-tariffära handelshinder, underlätta tillträdet och gå 
vidare med integrationen i den inre marknaden.

4. Europaparlamentet välkomnar utbetalningen av den andra delen av det 
makroekonomiska stödet till Moldavien, och erkänner Moldaviens ansträngningar för 
att uppfylla de relevanta villkoren. Parlamentet välkomnar att det ingåtts ett 
samförståndsavtal om ett nytt EU-program för exceptionellt makroekonomiskt stöd som 
syftar till att motverka de negativa ekonomiska konsekvenserna av covid-19-pandemin, 
och ser fram emot genomförandet av de åtaganden som legat till grund för det. 
Parlamentet påminner om betydelsen av villkoren för makroekonomiskt stöd som gör 
att det endast tillhandahålls stöd som grundar sig på verkliga demokratiska reformer, 
som uppfyller kriterierna och leder till en tillnärmning till EU:s regelverk, och påminner 
om behovet av incitamentet ”mer för mer”. Parlamentet beklagar i detta avseende 
Moldaviens otillfredsställande efterlevnad av EU:s krav, särskilt när det gäller 
rättsväsendet, energireformen och tullkodexen, vilket ledde till kommissionens beslut 
att dra in den tredje delen av det makroekonomiska stödet till Moldavien. Parlamentet 
uttrycker oro över att det fortfarande bara gjorts begränsade framsteg med utredningen 
av bankbedrägeriet 2014 och den dithörande återvinningen av tillgångar. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att vid behov bistå de moldaviska myndigheterna med att 
utreda detta fall och att söka oberoende expertis och samarbeta med Moldaviens civila 
samhälle för att till fullo bedöma de framsteg som gjorts.
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5. Europaparlamentet välkomnar slutförandet och antagandet av den nya moldaviska 
tullkodexen, som kommer att bidra till bättre investeringar och ett konkurrenskraftigt 
företagsklimat. Parlamentet efterfrågar större och mer engagerade insatser i fråga om 
god förvaltning och tillnärmning av standarder för rättsstaten, särskilt dem som syftar 
till att stärka ett oberoende rättsväsende. Parlamentet påminner om att oberoende och 
avpolariserade medier utan politisk inblandning utgör grunden för ett demokratiskt 
samhälle.

6. Europaparlamentet betonar behovet av reformer som syftar till att förbättra 
transparensen, inbegripet i handelsrelaterad politik, och uppmuntrar Moldavien att 
fortsätta att göra framsteg inom den offentliga upphandlingen i syfte att säkra 
modernisering och bekämpa korruption. Parlamentet påminner om att EU och 
Moldavien konsekvent måste stödja organisationer i det civila samhället som övervakar 
bedrägerier och penningtvätt, eftersom de spelar en viktig roll i oberoende 
regleringsmekanismer.

7. Europaparlamentet uppmanar Moldavien att fullt ut iaktta de miljömål och miljöinitiativ 
som anges i frihandelsavtalet, liksom sina internationella åtaganden för hållbar handel 
och utveckling, särskilt Parisavtalet. Parlamentet välkomnar Moldaviens klimat- och 
miljöpaket från februari 2019 och dess nationella svar, vilket innebar att Moldavien som 
fjärde land i världen lämnade in sitt uppdaterade nationellt fastställda bidrag, inbegripet 
höjda ambitioner att minska växthusgasutsläppen, till sekretariatet för FN:s 
ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC).

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja investeringar i sektorer med 
potential för utveckling, tillväxt och konkurrenskraft i EU, särskilt inom de tre 
sektorerna av strategisk betydelse (dvs. hållbar energi och klimat, den digitala inre 
marknaden och it-säkerhet samt transport).

9. Europaparlamentet understryker vikten av ett successivt genomförande av EU:s sanitära 
och fytosanitära standarder, inbegripet standarder för djurhälsa och livsmedelssäkerhet.

10. Europaparlamentet uppmanar den moldaviska regeringen att fokusera på handelns 
sociala dimension och på hållbar utveckling genom att åtgärda begränsningarna och 
bristerna i yrkesinspektionssystemet och problemen med rättsväsendet, vilket har en 
negativ inverkan på tillämpningen av arbetsnormerna.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja ungdomsprogram som främjar 
socialt företagande och fokuserar på ungdomar från landsbygdsområden, i syfte att 
förstärka utbildningssystemen och se till att de tillgodoser arbetsmarknadens krav, för 
att skydda de mest utsatta och säkra adekvata socioekonomiska möjligheter.

12. Europaparlamentet uppmanar EU att överväga möjligheten för länder med 
associeringsavtal/djupgående och omfattande frihandelsavtal att ansluta sig till det 
gemensamma eurobetalningsområdet (Sepa), eftersom detta gynnar medborgarna och 
skapar nya utvecklingsmöjligheter för små och medelstora företag.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppgradera försummade områden av 
associeringsavtalen, vilka inbegriper viktiga politikområden, såsom jämställdhet, den 
gröna given och förebyggande av hälsokriser.
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14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka Europeiska unionens delegation i 
Republiken Moldavien, förbättra övervakningen och stärka projektgruppen i Chisinau 
för att hjälpa Moldavien att på ett effektivt sätt förmedla sin tillnärmning till EU-
lagstiftningen, bekämpa desinformation och främja positiva bilder av EU och 
Moldavien till alla berörda parter.

15. Europaparlamentet efterlyser fortsatta förbättringar när det gäller konnektivitet som 
underlättar e-handel och digital handel, och välkomnar den nationella strategin 
”Ett digitalt Moldavien 2020”, och uppmärksammar Moldaviens insatser för att bygga 
upp en genuin digital marknadsekonomi. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
Moldavien att stödja program och reformer som syftar till att uppgradera det sektoriella 
samarbetet inom den digitala ekonomin.
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