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Resolutie van het Europees Parlement over de stand van zaken met betrekking tot de 
samenwerking tussen de EU en Moldavië
(2022/2650(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn eerdere resoluties over de Republiek Moldavië en de landen van het 
Oostelijk Partnerschap,

– gezien de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek 
Moldavië, anderzijds1, die een diepe en brede vrijhandelsruimte omvat en die op 
1 juli 2016 volledig in werking is getreden,

– gezien zijn resolutie van 20 oktober 2020 over de uitvoering van de 
associatieovereenkomst tussen de EU en de Republiek Moldavië2,

– gezien het verzoek van de Republiek Moldavië om toetreding tot de EU, ingediend op 
3 maart 2022,

– gezien de Verklaring van Versailles van 10-11 maart 2022,

– gezien de verklaring van 29 april 2022 van de hoge vertegenwoordiger van de Unie 
voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, Josep Borrell, over de recente 
veiligheidsincidenten in de regio Transnistrië,

– gezien artikel 132, leden 2 en 4, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de Republiek Moldavië onevenredig zwaar getroffen is door de 
Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne, met name als gevolg van de komst van meer 
dan 450 000 vluchtelingen sinds het begin van de invasie, van wie er bijna 100 000 in 
Moldavië zijn gebleven, wat het hoogste aantal vluchtelingen per hoofd van de 
bevolking is van alle landen die vluchtelingen uit Oekraïne hebben opgevangen, maar 
ook als gevolg van het wegvallen van de handel en de gestegen prijzen voor energie en 
vervoer;

B. overwegende dat de Republiek Moldavië op 3 maart 2022 haar verzoek om toetreding 
tot de Europese Unie heeft ingediend, hetgeen getuigt van de langdurige 
vastberadenheid van de Moldavische autoriteiten en een groot deel van de bevolking om 
de Europese integratie van Moldavië te bevorderen;

C. overwegende dat de Europese Unie en haar lidstaten de Republiek Moldavië financiële 
bijstand en bijstand in natura hebben verleend om het hoofd te bieden aan de gevolgen 
van de Russische inval in Oekraïne, waaronder 13 miljoen EUR aan humanitaire 

1 PB L 260 van 30.8.2014, blz. 4.
2 PB C 404 van 6.10.2021, blz. 136.
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bijstand, 15 miljoen EUR voor administratieve steun aan de tijdelijk ontheemden, 
15 miljoen EUR ter ondersteuning van de missie van de Europese Unie voor 
bijstandverlening inzake grensbeheer (EUBAM) aan Moldavië en Oekraïne, en bijstand 
in natura in het kader van het Uniemechanisme voor civiele bescherming; overwegende 
dat de EU, haar lidstaten, de G7-landen en andere gelijkgezinde landen op 5 april 2022 
659,5 miljoen EUR hebben toegezegd bij de lancering van het steunplatform voor 
Moldavië; overwegende dat de EU 60 miljoen EUR heeft verstrekt aan Moldavië via 
een nieuw programma voor begrotingssteun, met als doel de gevolgen van de stijgende 
energieprijzen voor de meest kwetsbaren te beperken;

D. overwegende dat de EU en Moldavië op 17 maart 2022 een overeenkomst hebben 
gesloten inzake samenwerking op het gebied van grensbeheer, waardoor Frontex in 
staat wordt gesteld de Moldavische autoriteiten te ondersteunen bij hun dagelijkse 
grensbeheers- en grensbeveiligingsactiviteiten;

E. overwegende dat er bezorgdheid bestaat over mogelijke operaties onder valse vlag in 
Moldavië sinds het begin van de Russische oorlog tegen Oekraïne;

F. overwegende dat Rusland in de Transnistrische regio van de Republiek Moldavië een 
troepenmacht van ten minste 1 500 personen paraat houdt, aangevuld met nog eens 
5 000 soldaten van de zogenaamde strijdkrachten van Transnistrië;

G. overwegende dat generaal-majoor Roestam Minnekajev, waarnemend bevelhebber van 
het centrale militaire district van Rusland, op 22 april 2022 heeft verklaard dat de 
aanhoudende Russische invasie van Oekraïne onder meer tot doel heeft een landcorridor 
naar de regio Transnistrië te creëren; overwegende dat generaal-majoor Minnekajev ook 
ten onrechte beweerde dat in Transnistrië onderdrukking van de Russischtalige 
bevolking was waargenomen;

H. overwegende dat er op 25, 26 en 27 april 2022 een aantal veiligheidsincidenten hebben 
plaatsgevonden in de regio Transnistrië, waaronder een granaataanval op het gebouw 
van het zogenaamde Ministerie van Staatsveiligheid in Tiraspol, explosies die 
radiomasten in het dorp Maiac hebben beschadigd, en naar verluidt ook het gebruik van 
vuurwapens in de buurt van het munitiedepot in Cobasna;

I. overwegende dat het depot in Cobasna, in de regio Transnistrië aan de Oekraïens-
Moldavische grens, ongeveer 22 000 ton munitie en militaire uitrusting uit het 
Sovjettijdperk bevat en wordt bewaakt door de operationele groep van Russische 
strijdkrachten; overwegende dat de Russische Federatie, ondanks toezeggingen in 1999 
en nogmaals in 2021, er niet in is geslaagd deze wapens volledig te vernietigen; 
overwegende dat de vrees blijft bestaan dat dit materiaal in een gewapend conflict zou 
worden ingezet, hetzij in een operationele hoedanigheid, hetzij om druk uit te oefenen 
op de Moldavische en Oekraïense autoriteiten;

J. overwegende dat Rusland zijn gasexport naar Moldavië heeft gebruikt als instrument 
om de economische en geopolitieke belangen van het Kremlin in het land te versterken, 
het meest recent nog door in de tweede helft van 2021 een kunstmatige 
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gasvoorzieningscrisis te creëren;

K. overwegende dat de belangrijkste bron voor de elektriciteitsvoorziening van Moldavië 
een energiecentrale in de regio Transnistrië is, die in handen is van het Russische bedrijf 
Inter RAO;

1. prijst de grote solidariteit van de burgers van de Republiek Moldavië met de Oekraïense 
vluchtelingen, die wegvluchten voor de Russische aanvalsoorlog, voor de verwoesting 
van Oekraïense steden en gemeenten, en voor de wreedheden en oorlogsmisdaden die 
Rusland begaat, door hun huizen voor hen te openen en hen in duizendtallen te 
verwelkomen; is ingenomen met de inspanningen van de autoriteiten van de Republiek 
Moldavië ter ondersteuning van de vluchtelingen uit Oekraïne;

2. is ervan overtuigd dat de EU dezelfde mate van solidariteit met het Moldavische volk 
aan de dag moet leggen en de inspanningen van het land om de gevolgen van de 
Russische aanvalsoorlog het hoofd te bieden, zo vastberaden mogelijk moet steunen;

3. herinnert eraan dat het beheer van de situatie van de bijna 100 000 vluchtelingen die in 
de Republiek Moldavië opgevangen worden of er op doorreis zijn, een steeds grotere 
financiële last vormt voor de Moldavische staat, die zich reeds in een precaire financiële 
situatie bevindt als gevolg van de vertraging van de economie in verband met de 
COVID-19-pandemie en de kunstmatig door Gazprom in gang gezette stijging van de 
gasprijzen;

4. merkt op dat hoe langer de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne voortduurt, des te 
meer humanitaire, veiligheids- en sociaal-economische bijstand de Republiek Moldavië 
nodig zal hebben; is ingenomen met de recente goedkeuring door het Europees 
Parlement en de Raad van het besluit tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan 
de Republiek Moldavië ter hoogte van 150 miljoen EUR, bedoeld om een deel van de 
externe financieringsbehoeften van het land te dekken; verzoekt de Commissie derhalve 
om de financiële en technische bijstand aan Moldavië verder te verhogen, onder meer 
door een nieuw voorstel in te dienen voor macrofinanciële bijstand; benadrukt dat het 
belangrijk is dat er een nieuw voorstel voor macrofinanciële bijstand wordt ingediend, 
omdat het onlangs goedgekeurde pakket door de Commissie werd opgesteld vóór het 
conflict in Oekraïne; dringt erop aan dat een nieuw voorstel voor macrofinanciële 
bijstand voornamelijk bestaat uit subsidies in plaats van leningen, teneinde de sociaal-
economische situatie van Moldavië te stabiliseren en de algemene veerkracht van het 
land te versterken; wijst erop dat het economisch herstelplan voor de Republiek 
Moldavië, ten belope van maximaal 600 miljoen EUR, van cruciaal belang is voor het 
herstel van Moldavië;

5. is verheugd over de oprichting van het steunplatform voor Moldavië door de 
EU-lidstaten, de G7-landen, internationale partners en gelijkgezinde staten, dat bedoeld 
is om internationale steun te mobiliseren en te coördineren, als een duidelijk teken van 
het engagement van de Unie en haar partners voor de Europese toekomst van de 
Republiek Moldavië; dringt er bij alle partners van het platform op aan ervoor te zorgen 
dat hun toezeggingen tijdig worden uitbetaald en de financiering snel wordt opgevoerd 
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indien de behoeften van Moldavië veranderen;

6. verzoekt de Commissie door te gaan met het verlenen van humanitaire steun via het 
Uniemechanisme voor civiele bescherming, dat op 25 februari 2022 in werking is 
gesteld, met het verlenen van steun voor grensbeheer via Frontex en de verplaatste 
EUBAM, en met het verlenen van steun voor de overdracht van personen aan EU-
lidstaten in het kader van het solidariteitsplatform;

7. verzoekt de Commissie en de Raad het mandaat van de EUBAM te verruimen om het 
hoofd te bieden aan de huidige noodsituatie als gevolg van de komst van grote aantallen 
vluchtelingen uit Oekraïne en ervoor te zorgen dat de missie de autoriteiten zinvolle 
ondersteuning kan bieden bij de opvang van vluchtelingen;

8. verzoekt de Commissie aanvullende voorstellen in te dienen om de volledige 
liberalisering van het vervoer en de handel met de EU te waarborgen, zoals het 
opschorten van invoerrechten op alle Moldavische uitvoer naar de EU, het verhogen van 
de quota voor Moldavische landbouwproducten en het vergemakkelijken van de 
toegang van Moldaviërs tot arbeid in de EU, in het licht van de verstoorde 
toeleveringsketens en uitvoermarkten van de Republiek Moldavië;

9. wijst op de belangrijke rol die de Republiek Moldavië tot dusver heeft gespeeld bij het 
waarborgen van de veiligheid en stabiliteit van de oostelijke grens van de EU in de 
context van de humanitaire crisis die het gevolg is van de Russische aanvalsoorlog 
tegen Oekraïne;

10. herhaalt zijn verzoek aan de Commissie en aan de Moldavische autoriteiten om 
rekening te houden met de bijzondere behoeften van vrouwen en kinderen, die de 
overgrote meerderheid uitmaken van de vluchtelingen uit Oekraïne die momenteel in 
Moldavië verblijven; verzoekt de Commissie en de lidstaten om specifieke 
steunprogramma’s op te zetten voor vrouwelijke vluchtelingen en kinderen die het 
slachtoffer van mensensmokkel dreigen te worden, in het bijzonder programma’s voor 
gespecialiseerde steun voor slachtoffers van dergelijke misdrijven en van 
gendergerelateerd geweld;

11. is verheugd dat Moldavië op 3 maart 2022 een aanvraag voor EU-lidmaatschap heeft 
ingediend; verzoekt de EU-instellingen de Republiek Moldavië de status van kandidaat-
lidstaat van de EU te verlenen, overeenkomstig artikel 49 van het Verdrag betreffende 
de Europese Unie en op basis van verdienste, en ondertussen te blijven werken aan de 
integratie van Moldavië in de interne markt van de EU en aan de versterking van de 
sectorale samenwerking; verzoekt de Commissie haar beoordeling snel af te ronden en 
Moldavië tijdens dit proces volledig te steunen;

12. onderstreept, zonder vooruit te willen lopen op de inhoud van het advies van de 
Commissie, dat de Moldavische autoriteiten ongetwijfeld op het juiste spoor zitten door 
belangrijke hervormingen door te voeren, met name op het gebied van democratie, de 
rechtsstaat en de mensenrechten, die ervoor zullen zorgen dat het land voldoet aan de 
criteria van Kopenhagen waaraan toetredingslanden moeten voldoen, en die tot doel 
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hebben de associatieovereenkomst en de diepe en brede vrijhandelsruimte volledig uit te 
voeren; spoort de Moldavische autoriteiten aan door te gaan met hervormingen die het 
leven van de burgers verbeteren en het land dichter bij de Europese normen brengen;

13. dringt erop aan dat er tijdens de bijeenkomst van de Europese Raad in juni een duidelijk 
en krachtig politiek signaal wordt afgegeven met betrekking tot het pad van de 
Republiek Moldavië naar Europese integratie;

14. benadrukt dat, net als in Oekraïne, het concrete vooruitzicht van toetreding tot de EU 
een essentieel element van hoop is dat het moreel van de Moldavische bevolking in 
deze periode van extreme onzekerheid en materiële ontberingen op peil zal houden;

15. dringt aan op nauwere samenwerking tussen de lidstaten en de Moldavische autoriteiten 
bij het onderzoek naar de bankfraude die plaatsvond in 2014, met name om te 
waarborgen dat de gestolen vermogensbestanddelen worden gerepatrieerd en de 
verantwoordelijken worden vervolgd;

16. verzoekt de EU meer administratieve en technische bijstand te verlenen door, naar het 
voorbeeld van de bestaande steungroep voor Oekraïne (SGUA), een steungroep voor 
Moldavië op te richten, waardoor er meer EU-personeel in Moldavië aanwezig zal zijn 
en het mogelijk wordt om aan Moldavië bijstand te verlenen overeenkomstig het type 
bijstand dat aan Oekraïne wordt verleend; is van mening dat in het licht van het recente 
verzoek van de Republiek Moldavië om lid te worden van de EU oprichting van een 
dergelijke steungroep dringend noodzakelijk is;

17. benadrukt dat het onaanvaardbaar is dat Rusland de gasvoorziening als wapen heeft 
ingezet om politieke druk uit te oefenen op de Republiek Moldavië en invloed uit te 
oefenen op het politieke traject en de geopolitieke oriëntatie van het land, met name na 
de presidentsverkiezingen van 2020 en de parlementsverkiezingen in 2021;

18. verzoekt de Commissie en de lidstaten de Republiek Moldavië te ondersteunen bij het 
waarborgen van haar energieonafhankelijkheid, -connectiviteit, -diversificatie en -
efficiëntie, en bij het bespoedigen van de ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen; verzoekt de Moldavische autoriteiten zich als lid van de 
Energiegemeenschap te blijven inzetten voor de tenuitvoerlegging van het derde 
energiepakket van de EU, met name de ontvlechting van de transmissie en distributie 
van gas en elektriciteit;

19. is ingenomen met de conclusies van de Europese Raad van 24 en 25 maart 2022; 
verzoekt de lidstaten gezamenlijk aardgas, vloeibaar aardgas en waterstof in te kopen 
via een gemeenschappelijk platform dat ook toegankelijk is voor de landen van de 
Westelijke Balkan en drie geassocieerde landen van het Oostelijk Partnerschap; herhaalt 
in dit verband zijn oproep tot oprichting van een echte gasunie; verzoekt de 
Moldavische autoriteiten en de Commissie samen te werken om een duidelijke 
inventarisatie te maken van de behoeften van Moldavië inzake gasopslag in de komende 
periode;
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20. is ingenomen met het succesvolle verloop van de isolatietests die Moldavië en Oekraïne 
onlangs hebben uitgevoerd, waarbij zij hun elektriciteitsnetten tijdelijk van die van 
Rusland en Belarus hebben ontkoppeld en ze met het continentale Europese 
elektriciteitsnet hebben gesynchroniseerd; dringt er bij de EU-instellingen op aan 
noodfinanciering te gebruiken om Moldavië snel op het elektriciteitsnet van de EU aan 
te sluiten en de financiële en technische steun van de EU die nodig is om Moldavië 
tegen dergelijke energiegerelateerde externe druk bestand te maken, op te voeren;

21. spreekt zijn ernstige bezorgdheid uit over de recente ontwikkelingen op het grondgebied 
van de regio Transnistrië en veroordeelt deze als gevaarlijke provocaties in een zeer 
onstabiele veiligheidssituatie; dringt aan op kalmte om de veiligheid en het welzijn van 
de mensen aan weerszijden van de Nistru en in de buurlanden te bewaren; is in dit 
verband ingenomen met de rustige en beheerste reactie van de autoriteiten in Chişinău, 
omdat zij daardoor helpen om een klimaat tot stand te brengen dat bevorderlijk is voor 
een vreedzame en duurzame oplossing van het conflict;

22. spreekt opnieuw zijn krachtige en onwrikbare steun uit voor de onafhankelijkheid, 
soevereiniteit en territoriale integriteit van de Republiek Moldavië binnen haar 
internationaal erkende grenzen;

23. maakt zich zorgen over het gevaar voor de veiligheid en het milieu in de regio en 
daarbuiten dat wordt gevormd door de in het depot in Cobasna opgeslagen munitie, en 
verzoekt de internationale gemeenschap de Moldavische autoriteiten te helpen om deze 
gevaarlijke wapens te verwijderen of te vernietigen;

24. verwerpt en uit zijn bezorgdheid over de verklaring van 3 maart 2022 van de feitelijke 
autoriteiten in de regio Transnistrië, waarin zij aankondigen een einde te maken aan het 
verzoeningsproces en opnieuw oproepen tot erkenning van de zogenaamde 
onafhankelijkheid van Transnistrië; verzoekt de Russische Federatie om haar 
strijdkrachten en bewapening volledig en onvoorwaardelijk terug te trekken uit de 
Moldavische regio Transnistrië, overeenkomstig de herhaalde verzoeken van de 
Moldavische autoriteiten en met eerbiediging van de soevereiniteit en de territoriale 
integriteit van de Republiek Moldavië;

25. wijst nogmaals op zijn steun voor een vreedzame, alomvattende en duurzame politieke 
oplossing voor het conflict in Transnistrië, waarbij de soevereiniteit en territoriale 
integriteit van de Republiek Moldavië binnen haar internationaal erkende grenzen als 
uitgangspunt dienen, met een speciale status voor Transnistrië binnen een levensvatbare 
Moldavische staat en zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de Europese aspiraties van 
het land; wijst op de voordelen en economische kansen voor de bedrijven en de 
bevolking aan weerszijden van de Nistru sinds de verwezenlijking van de diepe en 
brede vrijhandelsruimte die van toepassing is op het hele grondgebied van de Republiek 
Moldavië;

26. is ingenomen met de recente initiatieven en besluiten om de steun op het gebied van 
veiligheid op te voeren, met name door de start van de politieke en veiligheidsdialoog 
op hoog niveau tussen de EU en Moldavië en substantiële steunmaatregelen in het kader 
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van de Europese Vredesfaciliteit; herinnert eraan dat de samenwerking tussen de EU en 
Moldavië op het gebied van veiligheid en defensie verder moet worden versterkt en 
roept beide partijen op ten volle gebruik te maken van de relevante platforms; verzoekt 
de Raad en de lidstaten om de strijdkrachten van de Republiek Moldavië dringend 
ondersteuning te bieden met het oog op capaciteitsopbouw, gezien de uitdagingen op 
veiligheidsgebied waarmee Moldavië wordt geconfronteerd;

27. prijst de recente maatregelen van de Moldavische autoriteiten tegen Russische 
propaganda, waaronder het tijdelijke verbod op verscheidene Russische 
desinformatiewebsites in het kader van de opgelegde noodtoestand en het verbod op 
pro-Russische militaire symbolen; verzoekt de Commissie en de Moldavische 
autoriteiten om zich meer in te zetten voor de bevolking van de Transnistrische regio 
van de Republiek Moldavië;

28. dringt er bij de Commissie, de Europese Dienst voor extern optreden en de lidstaten op 
aan Moldavië bijstand te bieden voor cyberbeveiliging en strategische communicatie, 
teneinde het land weerbaarder te maken tegen mogelijke Russische aanvallen, en steun 
te verlenen aan journalisten en maatschappelijke organisaties die desinformatie willen 
bestrijden; dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan verdere maatregelen te 
nemen tegen buitenlandse inmenging en desinformatie en Moldavië in dit verband te 
ondersteunen;

29. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de vicevoorzitter van de 
Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid, de Raad, de Commissie, de regeringen en parlementen van de 
lidstaten, de Raad van Europa, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in 
Europa alsook de president, de regering en het parlement van de Republiek Moldavië.


