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Muudatusettepanek 1
Markéta Gregorová

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. väljendab heameelt seoses 
kaubanduse ja majanduse valdkonnas 
põhjaliku ja laiaulatusliku 
vabakaubanduspiirkonna (DCFTA) 
rakendamisega saavutatud positiivsete 
tulemustega, mis võimaldavad Moldova 
kaubanduse ümbersuunamist ning ELi ja 
Moldova vahelise kaubanduse mahu 
märkimisväärset suurenemist, mis 2019. 
aastal moodustas 54 % kogu Moldova 
kaubandusest;

1. väljendab heameelt seoses 
kaubanduse ja majanduse valdkonnas 
põhjaliku ja laiaulatusliku 
vabakaubanduspiirkonna (DCFTA) 
rakendamisega saavutatud positiivsete 
tulemustega, mis võimaldavad Moldova 
kaubanduse ümbersuunamist ning ELi ja 
Moldova vahelise kaubanduse mahu 
märkimisväärset suurenemist, mis 2019. 
aastal moodustas 54 % kogu Moldova 
kaubandusest; märgib, et DCFTA 
rakendamine on olnud kasulik mõlemale 
poolele, eelkõige põllumajandus- ja 
toidusektorile;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Urmas Paet

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. väljendab heameelt seoses 
kaubanduse ja majanduse valdkonnas 
põhjaliku ja laiaulatusliku 
vabakaubanduspiirkonna (DCFTA) 
rakendamisega saavutatud positiivsete 
tulemustega, mis võimaldavad Moldova 
kaubanduse ümbersuunamist ning ELi ja 
Moldova vahelise kaubanduse mahu 
märkimisväärset suurenemist, mis 2019. 
aastal moodustas 54 % kogu Moldova 
kaubandusest;

1. väljendab heameelt seoses 
kaubanduse ja majanduse valdkonnas 
põhjaliku ja laiaulatusliku 
vabakaubanduspiirkonna (DCFTA) 
rakendamisega saavutatud positiivsete 
tulemustega, mis võimaldavad Moldova 
Vabariigi (edaspidi „Moldova“) 
kaubanduse ümbersuunamist ning ELi ja 
Moldova vahelise kaubanduse mahu 
märkimisväärset suurenemist, mis 2019. 
aastal moodustas 54 % kogu Moldova 
kaubandusest; märgib sellega seoses, et 
EL on Moldova suurim 
kaubanduspartner ja ka suurim investor 
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selles riigis;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Markéta Gregorová

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub ametiasutusi üles jätkama 
edusammude tegemist ja rakendama 
reforme, kuna põhjaliku ja laiaulatusliku 
vabakaubanduslepingu rakendamine pakub 
Moldova majandusele ja ettevõtlusele 
soodsat võimalust, mille hulka kuulub ka 
põhjaliku ja laiaulatusliku 
vabakaubanduslepingu edasine 
pikendamine ja sellest Transnistria 
piirkonnale tulenev kasu, eelkõige seoses 
käibemaksu kehtestamise ja VKEde 
toetamisega;

2. kutsub ametiasutusi üles kaaluma 
õigusnormide ühtlustamist ELi 
õigustikuga ning asjakohaste õigusaktide 
nõuetekohast rakendamist ja tagamise 
täitmist; ning jätkama edusammude 
tegemist ja rakendama reforme, kuna 
põhjaliku ja laiaulatusliku 
vabakaubanduslepingu rakendamine pakub 
Moldova majandusele ja ettevõtlusele 
soodsat võimalust, mille hulka kuulub ka 
põhjaliku ja laiaulatusliku 
vabakaubanduslepingu edasine 
pikendamine ja sellest Transnistria 
piirkonnale tulenev kasu, eelkõige seoses 
käibemaksu kehtestamise ja Moldova 
suurima majandussektori ehk VKEde 
toetamisega;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Urmas Paet

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub ametiasutusi üles jätkama 
edusammude tegemist ja rakendama 
reforme, kuna põhjaliku ja laiaulatusliku 
vabakaubanduslepingu rakendamine pakub 
Moldova majandusele ja ettevõtlusele 

2. kutsub Moldova ametiasutusi üles 
jätkama edusammude tegemist ja 
rakendama reforme, kuna põhjaliku ja 
laiaulatusliku vabakaubanduslepingu 
rakendamine pakub Moldova 
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soodsat võimalust, mille hulka kuulub ka 
põhjaliku ja laiaulatusliku 
vabakaubanduslepingu edasine 
pikendamine ja sellest Transnistria 
piirkonnale tulenev kasu, eelkõige seoses 
käibemaksu kehtestamise ja VKEde 
toetamisega;

majanduskasvule ja ettevõtluse arengule 
soodsat võimalust, mille hulka kuulub ka 
põhjaliku ja laiaulatusliku 
vabakaubanduslepingu edasine 
pikendamine ja sellest Transnistria 
piirkonnale tulenev kasu, eelkõige seoses 
käibemaksu kehtestamise ja VKEde 
toetamisega;

Or. en

Muudatusettepanek 5
UrmasPaet

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2a. palub Euroopa Komisjonil ja 
liikmesriikidel toetada Moldova 
strateegilist eesmärki kasutada järjest 
rohkem ära ELiga kehtestatud 
vabakaubanduse tegelikku potentsiaali, 
kõrvaldada mittetariifsed 
kaubandustõkked, hõlbustada 
juurdepääsu ühtsele turule ja liikuda 
edasi Euroopa integreerumise suunas;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Markéta Gregorová

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tuletab meelde makromajandusliku 
finantsabi tingimuste tähtsust ja vajadust 
rakendada põhimõtet „rohkema eest 
rohkem“;

3. tuletab meelde, kui olulised on 
makromajandusliku finantsabi tingimused, 
millega antakse tingimuslikku 
makromajanduslikku finantsabi üksnes 
demokraatlike reformide tegelikul alusel, 
kui on täidetud kriteeriumid ja lähendatud 
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õigustikku, ning tuletab meelde vajadust 
rakendada põhimõtet „rohkema eest 
rohkem“; edusammude täielikuks 
hindamiseks peaks komisjon otsima ka 
sõltumatuid ekspertteadmisi ja tegema 
koostööd Moldova Vabariigi 
kodanikuühiskonnaga; 

Or. en

Muudatusettepanek 7
Urmas Paet

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tuletab meelde makromajandusliku 
finantsabi tingimuste tähtsust ja vajadust 
rakendada põhimõtet „rohkema eest 
rohkem“;

3. peab tervitatavaks Moldovale 
antava makromajandusliku finantsabi 
teise osamakse väljamaksmist, millest 20 
miljonit eurot antakse laenuna ja 10 
miljonit eurot toetusena; tunnustab 
Moldova pingutusi asjakohaste tingimuste 
täitmisel; toetab vastastikuse mõistmise 
memorandumi sõlmimist ELi uue 
erandliku makromajandusliku finantsabi 
programmi kohta, mille eesmärk on 
võidelda COVID-19 pandeemia negatiivse 
majandusliku mõjuga, ning ootab võetud 
kohustuste täitmist; tuletab meelde 
makromajandusliku finantsabi tingimuste 
tähtsust ja vajadust rakendada põhimõtet 
„rohkema eest rohkem“; võtab teadmiseks 
makromajandusliku finantsabi kolmanda 
osamakse tühistamise ja väljendab muret, 
et edusammud 2014. aasta pangapettuse 
uurimisel ja sellega seotud varade 
sissenõudmisel on endiselt väikesed; 
kutsub ELi üles abistama Moldova 
ametivõime vajaduse korral selle juhtumi 
uurimisel;

Or. en
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Muudatusettepanek 8
Mihai Tudose

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tuletab meelde makromajandusliku 
finantsabi tingimuste tähtsust ja vajadust 
rakendada põhimõtet „rohkema eest 
rohkem“;

3. tuletab meelde makromajandusliku 
finantsabi tingimuste tähtsust ja vajadust 
rakendada põhimõtet „rohkema eest 
rohkem“; peab sellega seoses 
kahetsusväärseks, et ELi nõudeid ei 
täideta rahuldavalt eelkõige õigussektoris, 
energiareformis ja tolliseadustikus, 
mistõttu Euroopa Komisjon otsustas 
tühistada Moldova Vabariigile antava 
makromajandusliku finantsabi kolmanda 
osamakse (40 miljonit eurot, millest 20 
miljonit eurot on laenud ja 20 miljonit 
eurot toetused).

Or. en

Muudatusettepanek 9
Markéta Gregorová

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3a. peab tervitatavaks uue 
tolliseadustiku viimistlemist ja 
vastuvõtmist, mis aitab kaasa parematele 
investeeringutele ja 
konkurentsivõimelisele ärikliimale; nõuab 
suuremaid ja suunatumaid pingutusi hea 
valitsemistava ja õigusriigi standardite 
lähendamisel, eelkõige nende puhul, mille 
eesmärk on tugevdada sõltumatut 
kohtusüsteemi; ning tuletab meelde, et 
sõltumatu ja depolariseeritud meedia, mis 
on vaba poliitilisest sekkumisest, on 
demokraatliku ühiskonna alus;

Or. en
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Muudatusettepanek 10
Markéta Gregorová

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et pangandus- ja 
finantssüsteemis tuleks läbi viia reformid 
eesmärgiga võidelda rahapesu, 
pangapettuse, maksudest kõrvalehoidumise 
ja korruptsiooni vastu;

4. rõhutab, et pangandus- ja 
finantssüsteemis tuleks läbi viia reformid 
eesmärgiga võidelda rahapesu, 
pangapettuse, maksudest kõrvalehoidumise 
ja korruptsiooni vastu, võimaluse korral 
koostöös Euroopa Pettustevastase 
Ametiga; julgustab Moldova Vabariiki 
jätkama nn ühe miljardi vargusega seotud 
pangapettuse uurimist;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Markéta Gregorová

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab vajadust reformide järele 
läbipaistvuse suurendamiseks ja julgustab 
Moldovat jätkama edusamme riigihangete 
valdkonnas;

5. rõhutab vajadust reformide järele 
läbipaistvuse suurendamiseks ja julgustab 
Moldovat jätkama edusamme riigihangete 
valdkonnas, et tagada moderniseerimine 
ja võidelda korruptsiooni vastu, ning 
tuletab meelde, et EL ja Moldova peavad 
järjepidevalt toetama kodanikuühiskonna 
organisatsioone, kes jälgivad pettusi ja 
rahapesu ning on sõltumatute 
reguleerimismehhanismide oluline osa;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Urmas Paet
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Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab vajadust reformide järele 
läbipaistvuse suurendamiseks ja julgustab 
Moldovat jätkama edusamme riigihangete 
valdkonnas;

5. rõhutab vajadust reformide järele, 
mille eesmärk on suurendada 
läbipaistvust, sh kaubandusega seotud 
poliitikavaldkondades, ja julgustab 
Moldovat jätkama edusamme riigihangete 
valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Urmas Paet

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. kutsub Moldovat üles täielikult 
järgima põhjalikus ja laiaulatuslikus 
vabakaubanduslepingus sätestatud 
keskkonnaeesmärke ja -algatusi ning oma 
rahvusvahelisi kohustusi säästva 
kaubanduse ja arengu valdkonnas, eelkõige 
Pariisi kokkulepet;

6. kutsub Moldovat üles täielikult 
järgima põhjalikus ja laiaulatuslikus 
vabakaubanduslepingus sätestatud 
keskkonnaeesmärke ja -algatusi ning oma 
rahvusvahelisi kohustusi säästva 
kaubanduse ja arengu valdkonnas, eelkõige 
Pariisi kokkulepet; peab tervitatavaks 
Moldova Vabariigi 2019. aasta veebruari 
kliima- ja keskkonnapaketti ning riiklikku 
reageerimist, mis tegi Moldovast neljanda 
riigi maailmas, kes esitas ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni 
(UNFCCC) sekretariaadile oma 
ajakohastatud riiklikult kindlaksmääratud 
panuse, sealhulgas suurendanud 
eesmärgi kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Markéta Gregorová
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Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6a. kutsub komisjoni üles toetama 
investeeringuid sektoritesse, mis võiksid 
kaasa aidata arengu-, kasvu- ja 
konkurentsivõimele ELis, nimelt kolmele 
strateegilise tähtsusega sektorile – säästev 
energia ja kliima, digitaalne ühtne turg ja 
küberjulgeolek ning transport;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Markéta Gregorová

Arvamuse projekt
Punkt 8 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8a. kutsub komisjoni üles toetama 
noorteprogramme, mis soodustavad 
sotsiaalset ettevõtlust ja keskenduvad 
maapiirkondadest pärit noortele, et 
tugevdada haridussüsteemi vastavalt 
tööturu nõudmistele, et kaitsta kõige 
haavatavamaid ja vältida 
sotsiaalmajanduslike võimaluste 
puudumist;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Markéta Gregorová

Arvamuse projekt
Punkt 8 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8b. kutsub ELi üles kaaluma 
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võimalust, et assotsieerimislepingu / 
põhjaliku ja laiaulatusliku 
vabakaubanduspiirkonna riigid ühinevad 
ühtse Euroopa maksepiirkonnaga 
(SEPA), millest saavad eelkõige kasu 
kodanikud ja mis pakub uusi võimalusi 
VKEde arenguks;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Markéta Gregorová

Arvamuse projekt
Punkt 8 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8c. kutsub komisjoni üles 
ajakohastama assotsieerimislepingute 
tähelepanuta jäetud valdkondi sellistes 
olulistes poliitikavaldkondades nagu 
sooline võrdõiguslikkus, roheline 
kokkulepe ja tervishoiukriiside 
ennetamine;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Markéta Gregorová

Arvamuse projekt
Punkt 8 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8d. kutsub komisjoni üles tugevdama 
Euroopa delegatsiooni ning järelevalve- 
ja projektimeeskonda Chișinăus, et 
tõhusalt teavitada lähendamisest Euroopa 
õigusele, võidelda väärinfo vastu ning 
edendada mõlemal poolel positiivset 
ettekujutust Euroopast ja Moldovast;

Or. en
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Muudatusettepanek 19
Markéta Gregorová

Arvamuse projekt
Punkt 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. väljendab heameelt seoses riikliku 
strateegiaga „Digitaalne Moldova 2020“, 
kuid kutsub Euroopa Komisjoni ja 
Moldovat üles toetama programme ja 
reforme, mille eesmärk on edasi arendada 
digitaalmajanduse valdkonnas tehtavat 
valdkondlikku koostööd, ja neile kaasa 
aitama.

9. nõuab ühendatuse pidevat 
parandamist ning e-kaubanduse ja 
digikaubanduse soodustamist ning 
väljendab heameelt seoses riikliku 
strateegiaga „Digitaalne Moldova 2020“, 
kuid kutsub Euroopa Komisjoni ja 
Moldovat üles toetama programme ja 
reforme, mille eesmärk on edasi arendada 
digitaalmajanduse valdkonnas tehtavat 
valdkondlikku koostööd, ja neile kaasa 
aitama.

Or. en

Muudatusettepanek 20
Urmas Paet

Arvamuse projekt
Punkt 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. väljendab heameelt seoses riikliku 
strateegiaga „Digitaalne Moldova 2020“, 
kuid kutsub Euroopa Komisjoni ja 
Moldovat üles toetama programme ja 
reforme, mille eesmärk on edasi arendada 
digitaalmajanduse valdkonnas tehtavat 
valdkondlikku koostööd, ja neile kaasa 
aitama.

9. väljendab heameelt seoses riikliku 
strateegiaga „Digitaalne Moldova 2020“ ja 
tunnustab Moldova pingutusi tõelise 
digitaalse turumajanduse ülesehitamisel; 
kutsub Euroopa Komisjoni ja Moldovat 
üles toetama programme ja reforme, mille 
eesmärk on edasi arendada 
digitaalmajanduse valdkonnas tehtavat 
valdkondlikku koostööd, ja neile kaasa 
aitama.

Or. en


