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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, 
bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jilqa' r-riżultati pożittivi miksuba fil-kummerċ u fl-ekonomija bl-implimentazzjoni taż-
Żona ta' Kummerċ Ħieles Approfondit u Komprensiv (DCFTA), li tippermetti l-
orjentazzjoni mill-ġdid tal-kummerċ Moldovan u żieda sinifikanti fil-kummerċ mal-UE, 
li jammonta għal 54 % tal-kummerċ totali fl-2019;

2. Jistieden lill-awtoritajiet ikomplu bil-progress u jimplimentaw ir-riformi, billi l-
implimentazzjoni tad-DCFTA hija opportunità għall-ekonomija Moldovana u għan-
negozju fil-Moldova, inkluża l-estensjoni kontinwa tad-DCFTA u l-benefiċċji tagħha 
għar-reġjun Transnistrijan, b'mod partikolari fir-rigward tal-introduzzjoni tal-VAT u l-
appoġġ għall-SMEs;

3. Ifakkar fl-importanza tal-kondizzjonalitajiet ta' Assistenza Makrofinanzjarja u l-ħtieġa 
tal-inċentiv "aktar għal aktar";

4. Jisħaq li għandhom jitwettqu riformi fis-sistema bankarja u finanzjarja, bil-għan li jiġu 
indirizzati l-ħasil tal-flus, il-frodi bankarja, l-evażjoni tat-taxxa u l-korruzzjoni;

5. Jisħaq dwar il-ħtieġa għal riformi biex tittejjeb it-trasparenza u jħeġġeġ lill-Moldova 
tkompli tagħmel progress fil-qasam tal-akkwist pubbliku;

6. Jistieden lill-Moldova tirrispetta bis-sħiħ l-objettivi u l-inizjattivi ambjentali stabbiliti 
fid-DCFTA, kif ukoll l-impenji internazzjonali tagħha għal kummerċ u żvilupp 
sostenibbli, b'mod partikolari l-Ftehim ta' Pariġi;

7. Jissottolinja l-importanza ta' implimentazzjoni progressiva tal-istandards sanitarji u 
fitosanitarji tal-UE, inklużi s-saħħa tal-annimali u s-sikurezza tal-ikel;

8. Jistieden lill-Gvern Moldovan jiffoka wkoll fuq id-dimensjoni soċjali tal-kummerċ u l-
iżvilupp sostenibbli billi jindirizza l-limitazzjonijiet u n-nuqqasijiet tas-sistema tal-
ispezzjoni tax-xogħol u l-problemi tas-sistema ġudizzjarja, li għandhom impatt negattiv 
fuq l-infurzar tal-istandards tax-xogħol;

9. Jilqa' l-istrateġija nazzjonali "Digital Moldova 2020", iżda jistieden lill-Kummissjoni u 
lill-Moldova jappoġġjaw u jassistu l-programmi u r-riformi li għandhom l-għan li jtejbu 
l-kooperazzjoni settorjali fl-ekonomija diġitali.


