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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по външни работи 
да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. приветства положителните резултати, постигнати в областта на търговията и 
икономиката, с прилагането на задълбочената и всeобхватна зона за свободна 
търговия (ЗВЗСТ), което дава възможност за преориентиране на търговията на 
Молдова и значително увеличаване на търговията с ЕС, което представлява 54 % 
от общата ѝ търговия през 2019 г.;

2. призовава органите да продължат да осъществяват напредък и да прилагат 
реформи, тъй като изпълнението на ЗВЗСТ е възможност за молдовската 
икономика и бизнеса в Молдова, включително продължаващото разширяване на 
ЗВЗСТ и ползите от нея за региона на Приднестровието, по-специално по 
отношение на въвеждането на ДДС и подкрепата за МСП;

3. припомня значението на условията за макрофинансова помощ и необходимостта 
за въвеждане на механизъм за стимулиране „повече за повече“;

4. подчертава, че е необходимо извършването на реформи в банковата и 
финансовата система с цел справяне с изпирането на пари, банковите измами, 
данъчните измами и корупцията;

5. подчертава необходимостта от реформи за подобряване на прозрачността и 
насърчава Молдова да продължи да осъществява напредък в областта на 
обществените поръчки;

6. призовава Молдова да зачита изцяло екологичните цели и инициативи, 
определени в ЗВЗСТ, както и международните си ангажименти за устойчива 
търговия и развитие, по-специално Парижкото споразумение;

7. подчертава значението на постепенното прилагане на санитарните и 
фитосанитарните стандарти на ЕС, включително по отношение на здравето на 
животните и безопасността на храните;

8. призовава правителството на Молдова да се съсредоточи върху социалното 
измерение на търговията и устойчивото развитие, като обърне внимание на 
ограниченията и недостатъците на системата за трудова инспекция и на 
проблемите на съдебната система, които имат отрицателно въздействие върху 
прилагането на трудовите стандарти;

9. приветства националната стратегия „Цифрова Молдова 2020“, но призовава 
Комисията и Молдова да подкрепят и подпомагат програми и реформи, насочени 
към задълбочаване на секторното сътрудничество в областта на цифровата 
икономика.


