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Grozījums Nr. 1
Markéta Gregorová

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē pozitīvos rezultātus, 
kas gūti tirdzniecībā un ekonomikā, 
īstenojot padziļinātu un visaptverošu brīvās 
tirdzniecības zonu, kura ļauj pārorientēt 
Moldovas tirdzniecību un izteikti palielināt 
tirdzniecības ar ES apjomu, tai veidojot 
54 % no valsts kopējā tirdzniecības apjoma 
2019. gadā; 

1. atzinīgi vērtē pozitīvos rezultātus, 
kas gūti tirdzniecībā un ekonomikā, 
īstenojot padziļinātu un visaptverošu brīvās 
tirdzniecības zonu, kura ļauj pārorientēt 
Moldovas tirdzniecību un izteikti palielināt 
tirdzniecības ar ES apjomu, tai veidojot 
54 % no valsts kopējā tirdzniecības apjoma 
2019. gadā; norāda, ka padziļinātas un 
visaptverošas brīvās tirdzniecības zonas 
īstenošana ir devusi labumu abām pusēm, 
jo īpaši lauksaimniecības un pārtikas 
nozarei;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Urmas Paet

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē pozitīvos rezultātus, 
kas gūti tirdzniecībā un ekonomikā, 
īstenojot padziļinātu un visaptverošu brīvās 
tirdzniecības zonu, kura ļauj pārorientēt 
Moldovas tirdzniecību un izteikti palielināt 
tirdzniecības ar ES apjomu, tai veidojot 
54 % no valsts kopējā tirdzniecības apjoma 
2019. gadā; 

1. atzinīgi vērtē pozitīvos rezultātus, 
kas gūti tirdzniecībā un ekonomikā, 
īstenojot padziļinātu un visaptverošu brīvās 
tirdzniecības zonu, kura ļauj pārorientēt 
Moldovas Republikas (turpmāk 
“Moldova”) tirdzniecību un izteikti 
palielināt tirdzniecības ar ES apjomu, tai 
veidojot 54 % no valsts kopējā 
tirdzniecības apjoma 2019. gadā; šajā 
sakarībā norāda, ka ES ir Moldovas 
lielākais tirdzniecības partneris un arī 
lielākais ieguldītājs valstī;

Or. en
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Grozījums Nr. 3
Markéta Gregorová

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina iestādes turpināt sekmīgo 
darbu un īstenot reformas, jo padziļinātas 
un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonas 
īstenošana, cita starpā šīs zonas turpmāka 
paplašināšana un tās sniegtie ieguvumi 
Piedņestras reģionam, ir iespēja Moldovas 
ekonomikai un uzņēmējdarbībai Moldovā, 
jo īpaši attiecībā uz PVN ieviešanu un 
atbalstu MVU;

2. aicina iestādes apsvērt tiesību aktu 
tuvināšanu ES acquis, attiecīgo tiesību 
aktu pienācīgu īstenošanu un izpildi,  kā 
arī turpināt sekmīgo darbu un īstenot 
reformas, jo padziļinātas un visaptverošas 
brīvās tirdzniecības zonas īstenošana, cita 
starpā šīs zonas turpmāka paplašināšana un 
tās sniegtie ieguvumi Piedņestras 
reģionam, ir iespēja Moldovas ekonomikai 
un uzņēmējdarbībai Moldovā, jo īpaši 
attiecībā uz PVN ieviešanu un atbalstu 
MVU, kas ir lielākā Moldovas 
ekonomikas nozare;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Urmas Paet

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina iestādes turpināt sekmīgo 
darbu un īstenot reformas, jo padziļinātas 
un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonas 
īstenošana, cita starpā šīs zonas turpmāka 
paplašināšana un tās sniegtie ieguvumi 
Piedņestras reģionam, ir iespēja Moldovas 
ekonomikai un uzņēmējdarbībai Moldovā, 
jo īpaši attiecībā uz PVN ieviešanu un 
atbalstu MVU;

2. aicina Moldovas iestādes turpināt 
sekmīgo darbu un īstenot reformas, jo 
padziļinātas un visaptverošas brīvās 
tirdzniecības zonas īstenošana, cita starpā 
šīs zonas turpmāka paplašināšana un tās 
sniegtie ieguvumi Piedņestras reģionam, ir 
nozīmīga iespēja Moldovas ekonomikas 
izaugsmei un uzņēmējdarbības attīstībai 
Moldovā, jo īpaši attiecībā uz PVN 
ieviešanu un atbalstu MVU;

Or. en
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Grozījums Nr. 5
UrmasPaet

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a aicina Eiropas Komisiju un 
dalībvalstis atbalstīt Moldovas stratēģisko 
mērķi vēl vairāk atraisīt brīvās 
tirdzniecības ar ES patieso potenciālu, 
likvidēt ar tarifiem nesaistītus 
tirdzniecības šķēršļus, atvieglot piekļuvi 
un virzīties uz integrāciju Eiropas 
vienotajā tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Markéta Gregorová

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atgādina par to, cik svarīgi ir 
makrofinansiālās palīdzības nosacījumi un 
ka ir vajadzīgs stimuls “vairāk par vairāk”;

3. atgādina par to, cik svarīgi ir 
makrofinansiālās palīdzības nosacījumi, 
kas paredz sniegt tikai nosacītu 
makrofinansiālo palīdzību, pamatojoties 
uz faktiskām demokrātiskām reformām, 
atbilstību kritērijiem un acquis 
tuvināšanu, un atgādina, ka ir vajadzīgs 
stimuls “vairāk par vairāk”; lai pilnībā 
novērtētu progresu, Komisijai būtu arī 
jāvēršas pie neatkarīgiem speciālistiem un 
jāsadarbojas ar Moldovas Republikas 
pilsonisko sabiedrību; 

Or. en

Grozījums Nr. 7
Urmas Paet

Atzinuma projekts
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3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atgādina par to, cik svarīgi ir 
makrofinansiālās palīdzības nosacījumi un 
ka ir vajadzīgs stimuls “vairāk par vairāk”;

3. atzinīgi vērtē makrofinansiālās 
palīdzības otrās daļas izmaksu Moldovai, 
no kuras 20 miljoni euro ir aizdevums un 
10 miljoni euro — dotācija; pieņem 
zināšanai Moldovas centienus izpildīt 
attiecīgos nosacījumus; pauž atbalstu 
saprašanās memoranda noslēgšanai par 
jaunu ES ārkārtas makrofinansiālās 
palīdzības programmu, kuras mērķis ir 
novērst Covid-19 pandēmijas negatīvo 
ietekmi uz ekonomiku, un ar nepacietību 
gaida pamatā esošo saistību īstenošanu; 
atgādina par to, cik svarīgi ir 
makrofinansiālās palīdzības nosacījumi un 
ka ir vajadzīgs stimuls “vairāk par vairāk”; 
pieņem zināšanai to, ka trešais 
makrofinansiālās palīdzības maksājums ir 
atcelts, un pauž bažas par to, ka līdz šim ir 
panākts tikai neliels progress 2014. gada 
banku jomas krāpšanas izmeklēšanā un 
ar to saistītajā līdzekļu atgūšanā; aicina 
ES sniegt palīdzību Moldovas iestādēm šīs 
lietas izmeklēšanā, ja tas vajadzīgs;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Mihai Tudose

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atgādina par to, cik svarīgi ir 
makrofinansiālās palīdzības nosacījumi un 
ka ir vajadzīgs stimuls “vairāk par vairāk”;

3. atgādina par to, cik svarīgi ir 
makrofinansiālās palīdzības nosacījumi un 
ka ir vajadzīgs stimuls “vairāk par vairāk”; 
šajā sakarībā pauž nožēlu par to, ka nav 
apmierinošas atbilstības ES prasībām, jo 
īpaši attiecībā uz tieslietu nozari, 
enerģētikas reformu un muitas kodeksu, 
kā rezultātā Eiropas Komisija ir nolēmusi 
atcelt Moldovas Republikai piešķirto 
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makrofinansiālās palīdzības trešo daļu 
(40 miljoni EUR, no kuriem 20 miljoni 
EUR ir aizdevumi un 20 miljoni EUR — 
dotācijas);

Or. en

Grozījums Nr. 9
Markéta Gregorová

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a atzinīgi vērtē jaunā Muitas 
kodeksa izstrādes pabeigšanu un 
pieņemšanu, kas veicinās labāku 
ieguldījumu un konkurētspējīgas 
uzņēmējdarbības vidi; aicina pielikt 
lielākas un apņēmīgākas pūles, lai 
nodrošinātu labu pārvaldību un tuvinātu 
tiesiskuma standartus, jo īpaši tos, kuru 
mērķis ir stiprināt neatkarīgu tiesu 
sistēmu; turklāt atgādina, ka neatkarīgi 
un depolarizēti plašsaziņas līdzekļi bez 
politiskas iejaukšanās ir demokrātiskas 
sabiedrības pamats;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Markéta Gregorová

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka būtu jāveic banku un 
finanšu sistēmas reformas ar mērķi novērst 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, 
krāpšanu banku jomā, izvairīšanos no 
nodokļu maksāšanas un korupciju;

4. uzsver, ka būtu jāveic banku un 
finanšu sistēmas reformas ar mērķi novērst 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, 
krāpšanu banku jomā, izvairīšanos no 
nodokļu maksāšanas un korupciju, 
iespējams, sadarbojoties ar Eiropas Biroju 
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krāpšanas apkarošanai; mudina 
Moldovas Republiku turpināt izmeklēt 
krāpšanu banku jomā, kas tiek dēvēta par 
“viena miljarda zādzību”;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Markéta Gregorová

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka ir vajadzīgas reformas, 
lai uzlabotu pārredzamību, un mudina 
Moldovu turpināt sekmīgo darbu publiskā 
iepirkuma jomā;

5. uzsver, ka ir vajadzīgas reformas, 
lai uzlabotu pārredzamību, un mudina 
Moldovu turpināt sekmīgo darbu publiskā 
iepirkuma jomā, lai nodrošinātu 
modernizāciju un apkarotu korupciju, un 
atgādina, ka ES un Moldovai ir pastāvīgi 
jāatbalsta pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas, kas uzrauga krāpšanas un 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 
darbības, jo tās ir nozīmīga neatkarīgo 
regulatīvo mehānismu daļa;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Urmas Paet

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka ir vajadzīgas reformas, 
lai uzlabotu pārredzamību, un mudina 
Moldovu turpināt sekmīgo darbu publiskā 
iepirkuma jomā;

5. uzsver, ka ir vajadzīgas reformas, 
kuru mērķis ir uzlabot pārredzamību, 
tostarp attiecībā uz rīcībpolitiku, kas 
saistīta ar tirdzniecību, un mudina 
Moldovu turpināt sekmīgo darbu publiskā 
iepirkuma jomā;

Or. en
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Grozījums Nr. 13
Urmas Paet

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Moldovu pilnībā ievērot 
saskaņā ar padziļinātu un visaptverošu 
brīvās tirdzniecības zonu noteiktos vides 
mērķus un iniciatīvas, kā arī tās 
starptautiskās saistības ilgtspējīgas 
tirdzniecības un attīstības panākšanai, jo 
īpaši Parīzes nolīgumu;

6. aicina Moldovu pilnībā ievērot 
saskaņā ar padziļinātu un visaptverošu 
brīvās tirdzniecības zonu noteiktos vides 
mērķus un iniciatīvas, kā arī tās 
starptautiskās saistības ilgtspējīgas 
tirdzniecības un attīstības panākšanai, jo 
īpaši Parīzes nolīgumu; atzinīgi vērtē 
Moldovas Republikas 2019. gada februāra 
tiesību aktu paketi klimata un vides jomā 
un valsts reakciju, proti, tā ir ceturtā 
valsts pasaulē, kura ANO Vispārējās 
konvencijas par klimata pārmaiņām 
(UNFCCC) Sekretariātam ir iesniegusi 
atjauninātu nacionāli noteikto devumu 
(NDC2), kas ietver vērienīgāku mērķi 
SEG emisiju samazināšanas jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Markéta Gregorová

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina Komisiju atbalstīt 
ieguldījumus nozarēs, kurām ir attīstības, 
izaugsmes un konkurētspējas potenciāls 
ES, jo īpaši trijās stratēģiski nozīmīgās 
nozarēs, proti, ilgtspējīga enerģija un 
klimats, digitālais vienotais tirgus un 
kiberdrošība, kā arī transports;

Or. en
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Grozījums Nr. 15
Markéta Gregorová

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a aicina Komisiju atbalstīt jaunatnes 
programmas, kas veicina sociālo 
uzņēmējdarbību, un galveno uzmanību 
pievērst jauniešiem no lauku apvidiem, lai 
stiprinātu izglītības sistēmu atbilstoši 
darba tirgus prasībām nolūkā aizsargāt 
visneaizsargātākos un novērst 
sociālekonomisko iespēju trūkumu;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Markéta Gregorová

Atzinuma projekts
8.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.b aicina ES apsvērt iespēju, ka 
asociācijas nolīguma / DCFTA valstis 
varētu pievienoties vienotajai Eiropas 
maksājumu telpai (SEPA), kas dos 
vislielāko labumu iedzīvotājiem un sniegs 
jaunas iespējas MVU attīstībai;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Markéta Gregorová

Atzinuma projekts
8.c punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

8.c aicina Komisiju atjaunināt novārtā 
atstātās asociācijas nolīgumu jomas 
attiecībā uz tādām svarīgām politikas 
jomām kā dzimumu līdztiesība, zaļais 
kurss un veselības krīžu novēršana;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Markéta Gregorová

Atzinuma projekts
8.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.d aicina Komisiju stiprināt Eiropas 
delegāciju un uzraudzības un projekta 
grupu Kišiņevā, lai efektīvi organizētu 
komunikāciju par Eiropas tiesību aktu 
tuvināšanu, cīnītos pret dezinformāciju 
un veicinātu pozitīvu Eiropas un 
Moldovas tēlu abās pusēs;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Markéta Gregorová

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. atzinīgi vērtē valsts stratēģiju 
“Digitālā Moldova 2020”, taču aicina 
Komisiju un Moldovu atbalstīt 
programmas un reformas, kuru mērķis ir 
uzlabot nozaru sadarbību digitālajā 
ekonomikā, un sniegt palīdzību šajā 
saistībā.

9. aicina pastāvīgi uzlabot 
savienojamību, kas sekmē e-komerciju un 
digitālo tirdzniecību, un atzinīgi vērtē 
valsts stratēģiju “Digitālā Moldova 2020”, 
taču aicina Komisiju un Moldovu atbalstīt 
programmas un reformas, kuru mērķis ir 
uzlabot nozaru sadarbību digitālajā 
ekonomikā, un sniegt palīdzību šajā 
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saistībā.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Urmas Paet

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. atzinīgi vērtē valsts stratēģiju 
“Digitālā Moldova 2020”, taču aicina 
Komisiju un Moldovu atbalstīt 
programmas un reformas, kuru mērķis ir 
uzlabot nozaru sadarbību digitālajā 
ekonomikā, un sniegt palīdzību šajā 
saistībā.

9. atzinīgi vērtē valsts stratēģiju 
“Digitālā Moldova 2020” un atzīst 
Moldovas centienus izveidot patiesu 
digitālo tirgus ekonomiku; aicina 
Komisiju un Moldovu atbalstīt 
programmas un reformas, kuru mērķis ir 
uzlabot nozaru sadarbību digitālajā 
ekonomikā, un sniegt palīdzību šajā 
saistībā.

Or. en


