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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta ar an gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha, mar an 
coiste atá freagrach, na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina thairiscint i gcomhair rúin:

1. á chur in iúl gur geal léi na torthaí dearfacha a baineadh amach sa trádáil agus sa 
gheilleagar le cur chun feidhme an Limistéir Dhomhain Chuimsithigh Saorthrádála 
(LDCST), lenar ceadaíodh trádáil na Moldóive a atreorú agus méadú suntasach a 
dhéanamh ar an trádáil leis an Aontas, arb ionann é agus 54 % dá trádáil iomlán in 
2019;

2. á iarraidh ar na húdaráis leanúint den dul chun cinn agus de na hathchóirithe a chur 
chun feidhme, ós rud é gur deis é cur chun feidhme LDCST do gheilleagar na Moldóive 
agus don ghnó sa Mholdóiv, lena n-áirítear leathnú leanúnach LDCST agus na tairbhí a 
bhaineann leis do réigiún Tras-dnístria, go háirithe maidir le CBL a thabhairt isteach 
agus tacú le FBManna;

3. á mheabhrú di a thábhachtaí atá na coinníollachtaí maidir le Cúnamh Macra-Airgeadais 
agus go bhfuil gá leis an dreasacht ‘tuilleann breis tuilleadh’;

4. á chur i bhfáth gur cheart na hathchóirithe a dhéanamh sa chóras baincéireachta agus 
airgeadais, agus é mar aidhm leo dul i ngleic le sciúradh airgid, calaois bhaincéireachta, 
imghabháil cánach agus éilliú;

5. á chur i bhfáth go bhfuil gá le hathchóirithe chun an trédhearcacht a fheabhsú agus ag 
spreagadh na Moldóive chun leanúint de dhul chun cinn a dhéanamh i réimse an 
tsoláthair phoiblí;

6. á iarraidh ar an Moldóiv na cuspóirí agus na tionscnaimh chomhshaoil a leagtar amach 
in LDCST a urramú go hiomlán, mar aon lena cuid gealltanas idirnáisiúnta maidir le 
trádáil agus forbairt inbhuanaithe, go háirithe Comhaontú Pháras;

7. á chur i bhfios a thábhachtaí atá sé caighdeáin sláintíochta agus fíteashláintíochta AE, 
lena n-áirítear sláinte ainmhithe agus sábháilteacht bia, a chur chun feidhme de réir a 
chéile;

8. á iarraidh ar Rialtas na Moldóive díriú freisin ar an ngné shóisialta den trádáil agus 
forbairt inbhuanaithe trí aghaidh a thabhairt ar na srianta agus na heasnaimh a 
bhaineann leis an gcóras iniúchta saothair agus ar na fadhbanna a bhaineann le córas na 
mbreithiúna, a bhfuil tionchar diúltach acu ar fhorfheidhmiú na gcaighdeán saothair;

9. á chur in iúl gur geal léi an straitéis náisiúnta ‘An Mholdóiv Dhigiteach, 2020’, ach á 
iarraidh ar an gCoimisiún agus ar an Moldóiv tacaíocht agus cúnamh a thabhairt do 
chláir agus d’athchóirithe atá dírithe ar an gcomhar earnálach sa gheilleagar digiteach a 
uasghrádú.


