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Módosítás 1
Markéta Gregorová

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a mélyreható és átfogó 
szabadkereskedelmi térség (DCFTA) 
végrehajtásával a kereskedelem és a 
gazdaság terén elért pozitív eredményeket, 
amelyek lehetővé tették a moldovai 
kereskedelem irányváltását és az EU-val 
folytatott kereskedelem jelentős 
növekedését, amely 2019-ben a teljes 
kereskedelem 54%-át tette ki; 

1. üdvözli a mélyreható és átfogó 
szabadkereskedelmi térség (DCFTA) 
végrehajtásával a kereskedelem és a 
gazdaság terén elért pozitív eredményeket, 
amelyek lehetővé tették a moldovai 
kereskedelem irányváltását és az EU-val 
folytatott kereskedelem jelentős 
növekedését, amely 2019-ben a teljes 
kereskedelem 54%-át tette ki; megjegyzi, 
hogy a mélyreható és átfogó 
szabadkereskedelmi térség végrehajtása 
mindkét fél számára előnyös volt, 
különösen a mezőgazdasági és 
élelmiszeripari ágazat esetében;

Or. en

Módosítás 2
Urmas Paet

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a mélyreható és átfogó 
szabadkereskedelmi térség (DCFTA) 
végrehajtásával a kereskedelem és a 
gazdaság terén elért pozitív eredményeket, 
amelyek lehetővé tették a moldovai 
kereskedelem irányváltását és az EU-val 
folytatott kereskedelem jelentős 
növekedését, amely 2019-ben a teljes 
kereskedelem 54%-át tette ki; 

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 
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is;

Or. en

Módosítás 3
Markéta Gregorová

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a hatóságokat, hogy 
folytassák az előrehaladást és hajtsák végre 
a reformokat, mivel a mélyreható és átfogó 
szabadkereskedelmi megállapodás 
végrehajtása lehetőséget kínál a moldovai 
gazdaság és vállalkozások számára 
Moldovában, beleértve a mélyreható és 
átfogó szabadkereskedelmi megállapodás 
további kiterjesztését és annak a 
Dnyeszteren túli terület számára nyújtott 
előnyeit, különös tekintettel a héa 
bevezetésére és a kkv-k támogatására

2. felhívja a 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 lehetőséget kínál a moldovai 
gazdaság és vállalkozások 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;

Or. en

Módosítás 4
Urmas Paet

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a hatóságokat, hogy 
folytassák az előrehaladást és hajtsák végre 
a reformokat, mivel a mélyreható és átfogó 
szabadkereskedelmi megállapodás 
végrehajtása lehetőséget kínál a moldovai 

2. felhívja a moldovai hatóságokat, 
hogy folytassák az előrehaladást és hajtsák 
végre a reformokat, mivel a mélyreható és 
átfogó szabadkereskedelmi térség 
végrehajtása fontos lehetőséget kínál a 
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gazdaság és vállalkozások számára 
Moldovában, beleértve a mélyreható és 
átfogó szabadkereskedelmi megállapodás 
további kiterjesztését és annak a 
Dnyeszteren túli terület számára nyújtott 
előnyeit, különös tekintettel a héa 
bevezetésére és a kkv-k támogatására

moldovai gazdaság növekedése és a 
vállalkozások fejlődése 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 a kkv-k 
támogatására

Or. en

Módosítás 5
UrmasPaet

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2 a. felszólítja az Európai 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;

Or. en

Módosítás 6
Markéta Gregorová

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet a makroszintű pénzügyi 
támogatás feltételrendszerének 
fontosságára és a „többért többet” ösztönző 
szükségességére.

3. emlékeztet a makroszintű pénzügyi 
támogatás feltételrendszerének 
fontosságára, amennyiben az csak a 
demokratikus reformok, a kritériumoknak 
való megfelelés és az uniós vívmányokhoz 
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való közelítés alapján nyújt feltételes 
makroszintű pénzügyi támogatást, és a 
„többért többet” ösztönző szükségességére. 
Az előrehaladás teljes körű értékelése 
érdekében a Bizottságnak független 
szakértelemre is törekednie kell, és együtt 
kell működnie a Moldovai Köztársaság 
civil társadalmával; 

Or. en

Módosítás 7
Urmas Paet

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet a makroszintű pénzügyi 
támogatás feltételrendszerének 
fontosságára és a „többért többet” ösztönző 
szükségességére;

3. üdvözli a Moldovának nyújtott 
makroszintű pénzügyi támogatás második 
részletének folyósítását, amelyből 20 
millió euró kölcsön, 10 millió euró pedig 
vissza nem térítendő támogatás formáját 
ölti; elismeri a Moldova által a vonatkozó 
feltételrendszerek 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 és a „többért többet” ösztönző 
szükségességére; tudomásul veszi a 
makroszintű pénzügyi támogatás 
harmadik részletének törlését, és 
aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 2014-
es banki csalás kivizsgálásában és a 
kapcsolódó vagyonvisszaszerzésben még 
mindig korlátozott az előrelépés; 
felszólítja az EU-t, hogy szükség esetén 
adja meg a moldovai hatóságok számára 
az ügy kivizsgálásához szükséges 
segítséget;
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Or. en

Módosítás 8
Mihai Tudose

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet a makroszintű pénzügyi 
támogatás feltételrendszerének 
fontosságára és a „többért többet” ösztönző 
szükségességére;

3. emlékeztet a makroszintű pénzügyi 
támogatás feltételeinek fontosságára és a 
„többért többet” ösztönző szükségességére; 
sajnálatát fejezi ki e tekintetben az uniós 
követelményeknek való megfelelő 
megfelelés hiánya miatt, különösen az 
igazságügyi ágazatban, az 
energiareformban és a vámkódexben, 
aminek következtében az Európai 
Bizottság úgy határozott, hogy törli a 
Moldovai Köztársaságnak nyújtott 
makroszintű pénzügyi támogatás 
harmadik részletét (40 millió EUR, 
amelyből 20 millió EUR kölcsön és 20 
millió EUR vissza nem térítendő 
támogatás).

Or. en

Módosítás 9
Markéta Gregorová

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3 a. üdvözli az új 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 
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független igazságszolgáltatás 
megerősítése; és emlékeztet arra, hogy a 
független és politikai beavatkozástól 
mentes média a demokratikus társadalom 
alapja.

Or. en

Módosítás 10
Markéta Gregorová

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a bank- és 
pénzügyi rendszer reformjait a pénzmosás, 
a banki csalás, az adókijátszás és a 
korrupció elleni küzdelem érdekében végre 
kell,

4. hangsúlyozza, hogy a bank- és 
pénzügyi rendszer reformjait a pénzmosás, 
a banki csalás, az adókijátszás és a 
korrupció elleni küzdelem érdekében végre 
kell hajtani, lehetőleg az Európai Csalás 
Elleni Hivatallal való együttműködés 
keretében; ösztönzi a Moldovai 
Köztársaságot, hogy folytassa az 
„egymilliárdos lopásként” ismert banki 
csalás kivizsgálását;

Or. en

Módosítás 11
Markéta Gregorová

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az átláthatóság 
javítása érdekében reformokra van 
szükség, és arra ösztönzi Moldovát, hogy 
tegyen további előrelépést a közbeszerzés 
területén;

5. hangsúlyozza, hogy az átláthatóság 
javítása érdekében reformokra van 
szükség, és arra ösztönzi Moldovát, hogy 
tegyen további előrelépést a közbeszerzés 
területén a modernizáció biztosítása és a 
korrupció elleni küzdelem érdekében, és 
emlékeztet arra, hogy az EU és Moldova 
részéről következetes támogatásra van 
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szükség a csalást és a pénzmosást nyomon 
követő civil társadalmi szervezetek 
számára, amelyek a független 
szabályozási mechanizmusok fontos részét 
képezik;

Or. en

Módosítás 12
Urmas Paet

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az átláthatóság 
javítása érdekében reformokra van 
szükség, és arra ösztönzi Moldovát, hogy 
tegyen további előrelépést a közbeszerzés 
területén;

5. 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;

Or. en

Módosítás 13
Urmas Paet

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. 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;

6. 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 
a Moldovai Köztársaság 
éghajlatváltozásról és környezetről szóló 
2019. februári csomagját és nemzeti 
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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;

Or. en

Módosítás 14
Markéta Gregorová

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6 a. 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.

Or. en

Módosítás 15
Markéta Gregorová

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

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

Or. en

Módosítás 16
Markéta Gregorová

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

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

Or. en

Módosítás 17
Markéta Gregorová

Véleménytervezet
8 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8 c. felhívja a Bizottságot, hogy 
fejlessze tovább a társulási 
megállapodások által elhanyagolt 
területeket olyan fontos szakpolitikai 
területeken, mint a nemek közötti 
egyenlőség, a zöld megállapodás és az 
egészségügyi válságok megelőzése;
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Or. en

Módosítás 18
Markéta Gregorová

Véleménytervezet
8 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8 d. felhívja a Bizottságot, hogy 
erősítse meg az európai küldöttséget, 
valamint a megfigyelő és projekt-csoportot 
Chișinăuban annak érdekében, hogy 
hatékonyabban lehessen tájékoztatni az 
Európához való közelítésről, fel lehessen 
lépni a félretájékoztatás ellen, és mindkét 
oldalon pozitív európai és moldovai képet 
lehessen előmozdítani;

Or. en

Módosítás 19
Markéta Gregorová

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. üdvözli a „Digitális Moldova 2020” 
nemzeti stratégiát, de felhívja a Bizottságot 
és Moldovát, hogy támogassák a digitális 
gazdaságon belüli ágazati együttműködés 
javítását célzó programokat és reformokat.

9. felszólít az összekapcsoltság 
folyamatos javítására, ami megkönnyíti az 
e-kereskedelmet és a digitális 
kereskedelmet, valamint üdvözli a 
„Digitális Moldova 2020” nemzeti 
stratégiát, de felhívja a Bizottságot és 
Moldovát, hogy támogassák a digitális 
gazdaságon belüli ágazati együttműködés 
javítását célzó programokat és reformokat.

Or. en



AM\1211839HU.docx 13/13 PE655.937v01-00

HU

Módosítás 20
Urmas Paet

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. üdvözli a „Digitális Moldova 2020” 
nemzeti stratégiát, de felhívja a Bizottságot 
és Moldovát, hogy támogassák a digitális 
gazdaságon belüli ágazati együttműködés 
javítását célzó programokat és reformokat.

9. üdvözli a „Digitális Moldova 2020” 
nemzeti stratégiát, és 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.

Or. en


