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SUGGESTIES

De Commissie internationale handel verzoekt de bevoegde Commissie buitenlandse zaken 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is verheugd over de positieve resultaten die met de uitvoering van de diepe en brede 
vrijhandelsruimte (DCFTA) zijn bereikt op het gebied van handel en economie, hetgeen 
de heroriëntatie van de Moldavische handel mogelijk heeft gemaakt, evenals een 
aanzienlijke toename van de handel met de EU, die in 2019 goed was voor 54 % van de 
totale handel;

2. verzoekt de autoriteiten verdere vooruitgang te boeken en hervormingen door te blijven 
voeren, aangezien de uitvoering van de DCFTA een kans is voor de Moldavische 
economie en voor ondernemingen in Moldavië, met inbegrip van de voortdurende 
uitbreiding van de DCFTA en de voordelen ervan voor de regio Transnistrië, in het 
bijzonder wat betreft de invoering van belasting over de toegevoegde waarde en steun 
voor kmo’s;

3. wijst op het belang van de aan macrofinanciële bijstand gekoppelde voorwaarden en de 
noodzaak van de “meer voor meer”-stimulans;

4. benadrukt dat hervormingen moeten worden doorgevoerd in het bankenstelsel en 
financiële stelsel, met als doel het aanpakken van het witwassen van geld, bankfraude, 
belastingontwijking en corruptie;

5. benadrukt dat hervormingen nodig zijn om de transparantie te vergroten en spoort 
Moldavië aan vooruitgang te blijven boeken op het gebied van openbare aanbesteding;

6. verzoekt Moldavië de milieudoelstellingen en -initiatieven van de DCFTA volledig te 
eerbiedigen, evenals de internationale verplichtingen ervan op het gebied van duurzame 
handel en ontwikkeling, in het bijzonder de Overeenkomst van Parijs;

7. onderstreept het belang van de geleidelijke uitvoering van de sanitaire en fytosanitaire 
normen van de EU, met inbegrip van de diergezondheid en voedselveiligheid;

8. verzoekt de regering van Moldavië ook haar aandacht te richten op de sociale dimensie 
van handel en duurzame ontwikkeling door de beperkingen en tekortkomingen van het 
stelsel voor arbeidsinspectie en de problemen van het rechtsstelsel aan te pakken, die 
een negatieve invloed hebben op de handhaving van arbeidsnormen;

9. is verheugd over de nationale strategie “Digitaal Moldavië 2020”, maar verzoekt de 
Commissie en Moldavië ondersteuning en bijstand te verlenen aan programma’s en 
hervormingen die gericht zijn op de verbetering van sectorale samenwerking op het 
gebied van de digitale economie.


