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FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet välkomnar de positiva resultat som uppnåtts inom handel och 
ekonomi tack vare genomförandet av det djupgående och omfattande 
frihandelsområdet, som har gjort det möjligt att ställa om den moldaviska handeln och 
avsevärt öka handeln med EU, vilken utgjorde 54 % av landets totala handel 2019.

2. Europaparlamentet uppmanar myndigheterna att fortsätta att göra framsteg och att 
genomföra reformer, eftersom genomförandet av det djupgående och omfattande 
frihandelsavtalet utgör en möjlighet för Moldaviens ekonomi och för företag i 
Moldavien, inbegripet den fortsatta utvidgningen av frihandelsavtalet och dess fördelar 
för regionen Transnistrien, särskilt när det gäller införandet av mervärdesskatt och stöd 
till små och medelstora företag.

3. Europaparlamentet påminner om betydelsen av villkoren för makroekonomiskt stöd och 
behovet av incitamentet ”mer för mer”.

4. Europaparlamentet betonar att reformer bör genomföras inom bank- och finanssystemet 
för att bekämpa penningtvätt, bankbedrägerier, skatteundandragande och korruption.

5. Europaparlamentet betonar behovet av reformer för att förbättra transparensen och 
uppmuntrar Moldavien att fortsätta att göra framsteg inom den offentliga 
upphandlingen.

6. Europaparlamentet uppmanar Moldavien att fullt ut respektera de miljömål och 
miljöinitiativ som anges i frihandelsavtalet, liksom sina internationella åtaganden för 
hållbar handel och utveckling, särskilt Parisavtalet.

7. Europaparlamentet understryker vikten av ett successivt genomförande av EU:s sanitära 
och fytosanitära standarder, inbegripet standarder för djurhälsa och livsmedelssäkerhet.

8. Europaparlamentet uppmanar den moldaviska regeringen att även fokusera på handelns 
sociala dimension och på hållbar utveckling genom att åtgärda begränsningarna och 
bristerna i yrkesinspektionssystemet och problemen med rättsväsendet, vilket har en 
negativ inverkan på tillämpningen av arbetsnormerna.

9. Europaparlamentet välkomnar den nationella strategin ”Ett digitalt Moldavien 2020”, 
men uppmanar kommissionen och Moldavien att stödja program och reformer som 
syftar till att uppgradera det sektoriella samarbetet inom den digitala ekonomin.


