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IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

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;

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;

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

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;

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

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;

7. uzsver, ka ir svarīgi pakāpeniski ieviest ES sanitāros un fitosanitāros standartus, tostarp 
dzīvnieku veselības un pārtikas nekaitīguma jomā;

8. aicina Moldovas valdību koncentrēt uzmanību arī uz tirdzniecības un ilgtspējīgas 
attīstības sociālo aspektu, pievēršoties darba inspekcijas sistēmas ierobežojumiem un 
nepilnībām un tiesu sistēmas problēmām, kas negatīvi ietekmē darba standartu izpildi;

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.


