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JAVASLATOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felkéri a Külügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

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;

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;

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

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;

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

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;

7. hangsúlyozza az uniós egészségügyi és növény-egészségügyi előírások fokozatos 
végrehajtásának fontosságát, beleértve az állategészségügyet és az élelmiszer-
biztonságot is;

8. felhívja a moldovai kormányt, hogy összpontosítson a kereskedelem és a fenntartható 
fejlődés szociális dimenziójára is azáltal, hogy kezeli a munkaügyi felügyeleti rendszer 
korlátait és hiányosságait, valamint az igazságszolgáltatási rendszer problémáit, 
amelyek negatív hatással vannak a munkaügyi normák végrehajtására;

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.


