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Ingående av ett associeringsavtal mellan Europeiska unionen och 

Republiken Moldavien  

Europaparlamentets resolution som inte avser lagstiftning av den 13 november 2014 om 

utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av 

associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen 

och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan 

(09828/2014 – C8-0130/2014 – 2014/0083(NLE) – 2014/2817(INI)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av utkastet till rådets beslut (09828/2014), 

– med beaktande av utkastet till associeringsavtal mellan Europeiska unionen och 

Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och 

Republiken Moldavien, å andra sidan (17903/2013), 

– med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 

artikel 217 samt artikel 218.6 andra stycket a och 218.8 andra stycket och 218.7 i 

fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0130/2014), 

– med beaktande av sin resolution av den 15 september 2011 med Europaparlamentets 

rekommendationer till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten om 

förhandlingarna om associeringsavtalet mellan EU och Republiken Moldavien1, 

– med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 13 november 2014 om utkastet till 

beslut2, 

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i det östra grannskapet, i 

synnerhet av den 12 mars 2014 om bedömning av och fastställande av prioriteringar för 

EU:s förbindelser med länderna inom det östliga partnerskapet3 respektive den 
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17 april 2014 om Rysslands påtryckningar på länder i det östliga partnerskapet, särskilt 

destabiliseringen av östra Ukraina1, 

– med beaktande av associeringsagendan mellan Europeiska unionen och 

Republiken Moldavien, som godkändes den 26 juni 2014 av samarbetsrådet och ersatte 

handlingsplanen för den europeiska grannskapspolitiken av den 22 februari 2005, 

– med beaktande av artikel 49 i fördraget om Europeiska unionen, 

– med beaktande av artikel 99.1 andra stycket i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor och yttrandet från 

utskottet för internationell handel (A8-0022/2014), och av följande skäl: 

A. Under de senaste åren har Moldavien gjort stora framsteg i reformarbetet och i arbetet 

med att stärka förbindelserna med EU, tack vare den politiska beslutsamhet som landets 

regering har visat. 

B. Den pågående krisen i Ukraina, den illegala annekteringen av Krim och den roll som 

Ryssland har spelat utgör ett allvarligt hot mot Europas säkerhet och har förändrat den 

geopolitiska ordningen. Detta får följder också för förbindelserna mellan EU och 

Moldavien. 

C. Det östliga partnerskapet har skapat en viktig politisk ram för fördjupade förbindelser, 

snabbare politisk associering och vidare ekonomisk integration mellan EU och 

Moldavien – två enheter som är sammanlänkade med starka geografiska, historiska och 

kulturella band – genom att partnerskapet stöder politiska och socioekonomiska 

reformer och underlättar tillnärmningen, i synnerhet mot bakgrund av Rysslands 

ekonomiska sanktioner och destabiliserande åtgärder mot Moldavien.  

D. Moldavien ratificerade associeringsavtalet, som innefattar det djupgående och 

omfattande frihandelsavtalet, den 2 juli 2014, och vissa bestämmelser i dessa avtal 

tillämpas provisoriskt från och med den 1 september 2014 i väntan på ratificering av 

EU:s medlemsstater. 

E. Ingåendet av associeringsavtalet är inte ett självändamål, utan utgör en del av en bredare 

process för att förbättra utsikterna till EU-medlemskap för Moldavien på det politiska, 

ekonomiska och sociala planet. Konkreta uttryck för denna process är införandet av 

viseringsfrihet för moldaviska medborgare, ingåendet av avtal på områdena luftfart, 

jordbruk och civilskydd om moldaviskt deltagande i EU:s program och organ och om 

samarbete inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken samt, 

viktigast av allt, undertecknandet av associeringsavtalet mellan EU och Moldavien. 

I detta syfte är genomförandet av samtliga avtal mycket viktigt. 

F. Den moldaviske premiärministern, Iurie Leancă, har gjort ett uttalande om Moldaviens 

avsikt att inlämna en ansökan om medlemskap i Europeiska unionen 2015. 

G. Ett samförstånd över ett brett politiskt spektrum i fråga om förbindelserna mellan EU 

och Moldavien och prioriteringarna på området kan bidra till ett mer framgångsrikt och 

snabbare genomförande av associeringsagendan, vilket skulle gynna de moldaviska 

medborgarna. 
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H. En inkluderande nationell dialog som präglas av delaktighet och en konstruktiv hållning 

på alla myndighets- och samhällsnivåer är nödvändig för att alla regioner och nationella 

minoriteter ska kunna delta aktivt i beslutsprocessen. 

I. En effektiv informations- och kommunikationskampanj i både EU och Moldavien kan 

bidra till en bättre förståelse bland allmänheten för de ömsesidiga fördelarna med 

associeringsavtalet och det djupgående och omfattande frihandelsavtalet. 

J. Regionala ramverk, däribland den parlamentariska församlingen Euronest, utgör ett 

ytterligare forum för utbyte av erfarenheter, information och bästa praxis när det gäller 

genomförandet av associeringsagendan. 

K. Särskilda energiinfrastrukturprojekt kan ge medborgarna konkreta fördelar i form av 

energitrygghet och lägre energikostnader för befolkningen, samtidigt som 

energigemenskapens mål uppfylls. 

L. De handelshinder som Ryssland har infört för specifika moldaviska produkter har hårt 

drabbat lokala producenter och Moldaviens ekonomi som helhet.  

M.  Tidigare i år genomförde Ryssland militärövningar i utbrytarregionen Transnistrien i 

Moldavien. Transnistriens parlament har upprepat sin vädjan till Moskva om att få 

ansluta sig till Ryssland. 

N. Upprättandet av ett djupgående och omfattande frihandelsområde mellan EU och 

Moldavien är en av de främsta ömsesidiga fördelarna med avtalet. Dess betydelse för 

handeln och den ekonomiska tillväxten, skapandet av sysselsättning, välståndet och 

stabiliteten i Moldavien är obestridlig. 

O. I och med det djupgående och omfattande frihandelsområdet med EU kommer 

Moldavien att öka sitt tillträde till EU:s marknad, vilket skapar nya möjligheter till 

utveckling och tillväxt och direkt gynnar moldaviska företag och medborgare. EU 

kommer att gynnas av smidigare handelsflöden och bättre investeringsförhållanden i 

Moldavien. 

P. Avtalet om ett djupgående och omfattande frihandelsområde innehåller flera 

bestämmelser som syftar till att reformera Moldaviens handelslagstiftning och 

handelspolitik i linje med och på grundval av EU-rätten, vilket kommer att medföra en 

modernisering av landets ekonomi och ett bättre och mer förutsägbart företagsklimat, 

även för små och medelstora företag. 

Q. Utan ett starkt administrativt stöd från EU:s experter kommer det att bli mycket svårt för 

vilken moldavisk regering som helst att genomföra den överenskomna tillnärmningen 

av lagstiftningen till EU:s regelverk.  

R. Genom att bevilja autonoma handelsförmåner och tidigare GSP plus-förmåner har EU 

redan väsentligt bidragit till den moldaviska ekonomin och bör fortsätta att stödja landet 

i framtiden. 

S. Starkare politiska och ekonomiska band kommer att medföra större stabilitet och ökat 

välstånd på hela den europeiska kontinenten. Samarbete av detta slag bygger på 

gemensamma värderingar i fråga om mänskliga rättigheter, grundläggande friheter och 

rättsstatliga principer och inspireras av vår vision om varje människas unika värde. 



T. Associeringsavtalet och en till detta knuten gradvis integration av Moldavien i EU:s 

politik bör inte leda till att Moldavien avskärmas från sina traditionella, historiska och 

ekonomiska förbindelser med andra länder i regionen utan bör tvärtom göra det möjligt 

för landet att dra största möjliga nytta av sin potential. 

1. Europaparlamentet välkomnar varmt undertecknandet av associeringsavtalet, som är ett 

kraftfullt erkännande av det moldaviska folkets och de moldaviska myndigheternas 

reforminsatser och ambitioner och av de betydande framsteg som gjorts den senaste 

tiden. Parlamentet välkomnar det ytterligare stöd som kommissionen gjort tillgängligt 

under 2014 via ”mer för mer”-mekanismen, som ett svar på denna positiva utveckling 

inom prioriterade områden. Parlamentet anser att associeringsavtalet utgör ett betydande 

steg framåt i förbindelserna mellan EU och Moldavien och ger uttryck för en vilja att gå 

mot politisk associering och ekonomisk integration. Ett fullständigt genomförande av 

avtalet är av avgörande betydelse. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang 

medlemsstaterna att så snart som möjligt gå vidare med ratificeringen av 

associeringsavtalet. 

2. Europaparlamentet betonar att undertecknandet och ratificeringen av associeringsavtalet 

inte utgör ett slutmål i förbindelserna mellan EU och Moldavien, och konstaterar att 

Moldavien – precis som alla andra europeiska stater – enligt artikel 49 i EU-fördraget 

har ett europeiskt perspektiv och kan ansöka om medlemskap i unionen, förutsatt att 

landet ansluter sig till demokratins principer, respekterar grundläggande friheter och 

minoriteters rättigheter samt garanterar rättsstaten. 

3. Europaparlamentet betonar att associeringsavtalet omfattar hela Moldaviens 

internationellt erkända territorium och gynnar hela befolkningen. Därför måste de 

sociala konsekvenserna av de tillhörande reformerna bemötas i tid och på ett adekvat 

sätt. Parlamentet uppmanar Moldavien att se till att reformerna är förankrade och djupt 

rotade i de institutionella ramarna. Parlamentet framhåller behovet av en omfattande 

informationskampanj riktad till allmänheten om syftet med och innehållet i 

associeringsavtalet och de direkta och konkreta fördelar för medborgarna som följer av 

genomförandet av associeringsagendan. 

4. Europaparlamentet välkomnar associeringsagendan, som omfattar konkreta steg och 

villkor för att uppnå de överordnade målen i associeringsavtalet och bör vara 

vägledande för förbindelserna mellan EU och Moldavien. 

5. Europaparlamentet betonar att både Moldavien och EU bör delta i genomförandet av 

associeringsagendan och att de prioriteringar som fastställs där bör få lämpligt tekniskt 

och ekonomiskt stöd, så att fördelarna med associeringen så snart som möjligt blir 

synliga för den moldaviska befolkningen. Parlamentet uppmanar kommissionen att låta 

sig vägledas av dessa prioriteringar vid programplaneringen av finansiering för 

Moldavien. Parlamentet betonar behovet att förbättra absorptionsförmågan i Moldavien 

i syfte att effektivisera genomförandet av projekt och utnyttjandet av finansieringen. 

Parlamentet påpekar betydelsen av en förstärkt mekanism för förvaltning, insyn och 

redovisningsskyldighet för att övervaka utnyttjandet och användningen av EU-medel. 

Parlamentet uppmanar parterna att undersöka vilka utbildningsbehov som finns för att 

Moldavien ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt associeringsavtalet och 

associeringsagendan. 

6. Europaparlamentet betonar vikten av att stärka stabiliteten, oberoendet och 

effektiviteten för de institutioner som ansvarar för att garantera demokratin, rättsstaten 



och god samhällsstyrning. Det är också viktigt att befästa systemet för skydd av de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Parlamentet påminner i detta 

sammanhang om vikten av tidigare steg mot reformer som tagits, till exempel det stärkta 

oberoendet för systemet för utnämning av domare, den representativa 

sammansättningen i den centrala valkommissionen samt stärkandet av revisionsrättens 

effektivitet och oberoende. 

7. Europaparlamentet uppmanar de moldaviska myndigheterna att se till att det kommande 

valet kan genomföras i enlighet med högsta europeiska och internationella standard och 

att vidta de åtgärder som krävs för att underlätta deltagandet för moldaviska medborgare 

som bor utomlands. Parlamentet uppmanar myndigheterna att samarbeta nära med 

OSSE/ODIHR och Europarådets Venedigkommission och att rätta sig efter deras 

rekommendationer. Parlamentet betonar den viktiga roll som politiska aktörer och 

partier spelar och framhåller behovet att anta en ändamålsenlig lagstiftning som 

garanterar insyn i finansieringen av politiska partier. Parlamentet har åtagit sig att se till 

att valobservatörer finns på plats och kommer att skicka sina egna valobservatörer till 

parlamentsvalet den 30 november 2014. 

8. Europaparlamentet konstaterar att artikel 78 i den moldaviska konstitutionen, om valet 

av presidenten, måste ändras för att undvika ett förnyat institutionellt dödläge som 

skulle skada reformtakten. Parlamentet kräver att alla konstitutionella reformer 

genomförs i samråd med Venedigkommissionen och de relevanta nationella aktörerna. 

9. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse de framsteg som de moldaviska 

myndigheterna har gjort i genomförandet av den europeiska reformagendan, inklusive 

reformen av rättsväsendet och brottsbekämpningen, såsom påpekades i kommissionens 

rapport av den 27 mars 2014, omstruktureringen av ramen för korruptionsbekämpning, 

genomförandet av en handlingsplan för mänskliga rättigheter och en handlingsplan till 

stöd för romerna, upprätthållandet av dialogen med Tiraspol samt det fortsatta arbetet 

med svåra lagstiftningsreformer och sektoriella reformer. 

10. Europaparlamentet noterar de framsteg som gjorts hittills, och uppmanar myndigheterna 

att fortsätta med genomförandet av den nationella handlingsplanen för mänskliga 

rättigheter, med särskilt avseende på romernas mänskliga rättigheter. 

11. Europaparlamentet understryker behovet att med förnyad styrka ta itu med reformen av 

rättsväsendet, att säkerställa rättsväsendets och de brottsbekämpande systemens 

oberoende och att säkerställa konstitutionella bestämmelser för ett oberoende rättsväsen, 

likhet inför lagen och grundläggande medborgerliga rättigheter. Parlamentet betonar att 

kampen mot korruption måste trappas upp på alla nivåer, bland annat genom att det 

lagstiftningspaket som antogs 2013 genomförs fullt ut och genom att bättre resultat 

uppnås av de korruptionsbekämpande institutionerna. Parlamentet uppmanar de 

moldaviska myndigheterna att se till att de mekanismer som ingår i systemet för 

korruptionsbekämpning – i synnerhet det nationella centrumet mot korruption och det 

nationella centrumet för integritet – är oberoende, fullt fungerande och finansierade och 

bemannade i tillräcklig utsträckning samt står fria från otillbörlig påverkan. 

12. Europaparlamentet uppmanar de moldaviska myndigheterna att öka insynen i och stärka 

ansvarigheten inom förvaltningen av de offentliga finanserna, i privatiseringsprocessen 

och i den offentliga upphandlingen, i syfte att garantera god samhällsstyrning, lika 

tillträde och rättvis konkurrens, liksom att ytterligare stärka tillsynen av banksektorn.  



13. Europaparlamentet betonar att alla anklagelser om kränkningar av de mänskliga 

rättigheterna måste utredas korrekt och fullständigt, och i synnerhet att straffrihet för 

misshandel och tortyr måste stävjas och förövarna åtalas. Parlamentet uppmanar därför 

kommissionen att hjälpa de statliga organen att på rätt sätt hantera sådana kränkningar 

med hjälp av de nödvändiga rättsliga verktygen och sociala mekanismerna för att 

förebygga sådana brott och att samarbeta nära med det civila samhället för hjälpa detta 

att ta på sig en större roll för skyddet av mänskliga rättigheter. 

14. Europaparlamentet betonar att lagstiftning mot diskriminering är viktigt för att 

säkerställa likabehandling och skydd för alla minoriteter, särskilt för etniska, religiösa 

och sexuella minoriteter, och uppmanar de moldaviska myndigheterna att avskaffa alla 

kvarvarande diskriminerande bestämmelser. Parlamentet betonar betydelsen av det 

nyligen inrättade ”rådet för motverkande och undanröjande av diskriminering och 

säkrande av jämställdhet” för genomförandet av lagen om jämställdhet från 2012. 

15. Europaparlamentet uppmanar regeringen att införa lämpliga övervakningsmekanismer 

och tillhandahålla de resurser som krävs för att få till stånd rättsliga garantier för alla 

nationella minoriteter och utökad modersmålsundervisning för nationella och språkliga 

minoriteter. Parlamentet betonar också vikten av att regeringen för en dialog med 

företrädare för alla etniska minoriteter och ger tekniskt och ekonomiskt stöd för att 

förbättra infrastrukturen i den autonoma regionen Gagauzien och distriktet Taraclia. 

16. Europaparlamentet upprepar att mediernas frihet och mångfald måste stärkas och 

främjas och att offentligägda mediers neutralitet måste garanteras, samtidigt som 

oberoende medier också får stöd. Parlamentet uttrycker oro över att bristen på insyn i 

ägandet av medier och koncentrationen av ägandet av massmedier försvagar 

medielandskapets mångfald. Parlamentet uppmanar därför myndigheterna att underlätta 

en mer konkurrensutsatt mediemarknad och se till att alla ansvariga organ på 

medieområdet uppfyller europeiska normer för mediefrihet och mediemångfald. 

17. Europaparlamentet välkomnar kapitel 27 i associeringsavtalet mellan EU och 

Moldavien, som specifikt fokuserar på samarbete för skydd och främjande av barnets 

rättigheter, och uppmanar båda parter att stödja genomförandet av tillhörande 

bestämmelser i associeringsagendan. 

18. Europaparlamentet stöder till fullo visumfriheten för moldaviska medborgare, och 

påminner om att Moldavien var den första östliga partnern som nådde detta mål. 

Parlamentet uppmanar de moldaviska myndigheterna att fortsätta att sprida information 

om rättigheter och skyldigheter i fråga om viseringsliberalisering. 

19. Europaparlamentet noterar förbättringen av kapaciteten för tull- och 

gränsbevakningsmyndigheterna och den fortsatta demarkationen av gränsen mot 

Ukraina. Parlamentet välkomnar det arbete som utförs av EU:s 

gränsövervakningsuppdrag (EU BAM) och det konstruktiva samarbetet med de 

moldaviska myndigheterna.  

20. Europaparlamentet uppmanar Chișinău och Comrat att fortsätta det konstruktiva 

samarbetet i en anda av förtroende och genom en inkluderande dialog, för ett 

framgångsrikt genomförande av associeringsavtalet och för att få till stånd en politisk 

miljö som främjar ytterligare framsteg på den europeiska vägen. 



21. Europaparlamentet betonar att arbetet med att professionalisera och avpolitisera den 

centrala och lokala förvaltningen måste fortsätta, eftersom även detta kommer att bidra 

stort till ett fullständigt genomförande av associeringsavtalet. Parlamentet uppmanar 

Moldavien att genomföra decentraliseringsstrategin på ett inkluderande sätt. 

Parlamentet påminner om att det är viktigt med effektiva lokala myndigheter och en 

lämplig infrastruktur för att landsbygden ska kunna utvecklas, vilket är en förutsättning 

för att minska utflyttningen från landsbygden. 

22. Europaparlamentet välkomnar den politiska beslutsamheten att fullgöra 

associeringsavtalets krav och lovordar de moderniseringsansträngningar som har gjorts i 

landet. Parlamentet är dock medvetet om behovet att ytterligare befästa de demokratiska 

institutionerna och uppmanar Moldaviens regering att fortsätta att arbeta hårt för att 

genomföra de nödvändiga åtgärderna. Parlamentet anser att politisk stabilitet och ett 

bestående samförstånd om reformer, särskilt när det gäller rättsstatsprincipen och 

oberoende från statliga institutioner, är av yttersta vikt för Moldaviens europeiska 

strävanden. 

23. Europaparlamentet förväntar sig att genomförandet av associeringsavtalet/det 

djupgående och omfattande frihandelsavtalet ska bidra till en hållbar utveckling och en 

smidig integration av den moldaviska ekonomin på världsmarknaderna, genom att 

moderniseringen av landets ekonomi stimuleras och bättre arbetsförhållanden skapas. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att stödja Moldavien och ge råd om hur landet på 

ett verkningsfullt sätt kan hantera anpassningssvårigheter på kort sikt, bland annat 

genom samarbete med fackföreningar och det lokala näringslivet. 

24. Europaparlamentet lyfter återigen fram behovet av ett öppet företags- och 

investeringsklimat, lämpliga lagstiftningsreformer och en fortsatt privatiseringsprocess 

för att stärka den moldaviska ekonomins konkurrenskraft, uppmuntra utländska 

direktinvesteringar och säkerställa hållbarheten för de åtgärder som vidtas för att ta itu 

med de strukturella ekonomiska problemen. Parlamentet betonar att värdekedjorna inom 

jordbruket behöver förlängas, eftersom de är en förutsättning för ekonomisk och social 

utveckling. 

25. Europaparlamentet lovordar Moldaviens beslutsamhet och åtagande att knyta närmare 

ekonomiska band med EU genom att genomföra djupgående, invecklade och 

kostsamma ekonomiska reformer. Parlamentet är övertygat om att det djupgående och 

omfattande frihandelsavtalet kommer att få långtgående positiva effekter för 

Moldaviens ekonomi och därmed bidra till att höja invånarnas livskvalitet. 

26. Europaparlamentet understryker att en framgång för det djupgående och omfattande 

frihandelsavtalet är beroende av att båda parterna snabbt, grundligt och effektivt fullgör 

de åtaganden som fastställs i avtalet. Parlamentet uppmanar i detta hänseende EU att 

erbjuda Moldavien allt nödvändigt ekonomiskt och tekniskt stöd, inte minst för att lätta 

på de kortsiktiga kostnaderna för Moldavien. 

27. Europaparlamentet anser att parlamentarisk granskning är en grundläggande 

förutsättning för ett demokratiskt stöd för EU-politiken. Parlamentet uppmanar därför 

kommissionen att i god tid underlätta en regelbunden och detaljerad övervakning av 

genomförandet av det djupgående och omfattande frihandelsavtalet. 

28. Europaparlamentet konstaterar att det djupgående och omfattande frihandelsavtalet har 

tillämpats provisoriskt sedan den 1 september 2014, efter undertecknandet den 



27 juni 2014 och rådets beslut 2014/492/EU av den 16 juni 2014 om undertecknande 

och provisorisk tillämpning av associeringsavtalet, på grundval av en samsyn inom EU-

institutionerna kring de exceptionella omständigheterna och det brådskande behovet att 

stödja landet.  

29. Europaparlamentet beklagar djupt att Ryssland fortsätter att använda sig av handel som 

ett verktyg för att destabilisera regionen genom att införa en rad importförbud för 

produkter från Moldavien, i strid med Rysslands åtaganden inom WTO. Parlamentet 

uppmanar Ryssland att till fullo respektera Republiken Moldaviens territoriella 

integritet och dess europeiska val. Parlamentet stöder till fullo de initiativ från 

kommissionen som syftar till att motverka effekterna av det ryska embargot på 

moldaviska produkter, bland annat genom finansiellt stöd och utvidgade och fördjupade 

autonoma handelsförmåner för Moldavien. 

30. Europaparlamentet välkomnar undertecknandet av avtalet om Moldaviens deltagande i 

ramprogrammet Horisont 2020 den 1 juli 2014. Parlamentet anser att samarbete inom 

denna ram kommer att stimulera tillväxt, innovation och konkurrenskraft och skapa nya 

arbetstillfällen och möjligheter. Parlamentet efterlyser ett ökat moldaviskt deltagande i 

EU:s program och organ samt fler vänortsprojekt och studentutbyten. 

31. Europaparlamentet noterar översynen av energistrategin nyligen och uppmanar 

Moldaviens regering att se över och förstärka den nationella handlingsplanen för 

energieffektivitet för 2013–2015 och utarbeta en trovärdig och ändamålsenlig plan för 

förnybar energi i syfte att diversifiera energikällorna och säkra anpassningen till EU:s 

klimatpolitik och klimatmål. 

32. Europaparlamentet välkomnar öppnandet av gasledningen mellan Iași och Ungheni och 

uppmanar kommissionen att öka insatserna för att bygga ledningen mellan Ungheni och 

Chișinău genom att bland annat underlätta samfinansiering från andra internationella 

partner och stärka det ekonomiska stödet för att projektet ska kunna slutföras snarast 

möjligt. 

33. Europaparlamentet uppmanar Chișinău och Tiraspol att fortsätta att engagera sig på ett 

konstruktivt sätt för att nå en lösning på Transnistrienfrågan och att vidta konkreta 

åtgärder för att förbättra levnadsvillkoren för befolkningen. Det är en besvikelse att 

5+2-ramen hittills inte har lett till någon lösning, och parlamentet kräver en större roll 

för EU, särskilt genom att unionens status uppgraderas till förhandlingspartner. 

Parlamentet uppmanar alla berörda parter att använda alla tillgängliga verktyg för att 

lägga grunden för en konstruktiv dialog och möjliggöra en snar fortsättning på de 

officiella samtalen. Parlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten 

och Europeiska utrikestjänsten att aktivt arbeta för en heltäckande lösning som 

respekterar Republiken Moldaviens suveränitet och territoriella integritet och främjar 

förtroendeskapandet, i mycket nära samarbete med OSSE:s behöriga strukturer. 

Parlamentet betonar att det är nödvändigt att se till att Transnistrien som en integrerande 

del av Republiken Moldavien omfattas av associeringsavtalet och kan ta del av dess 

effekter. I detta syfte uppmanar parlamentet de moldaviska myndigheterna att nå ut till 

befolkningen i stort, näringslivet och det civila samhällets organisationer. Parlamentet 

konstaterar att en lösning måste överensstämma med och fullständigt respektera de 

folkrättsliga principerna. 

34. Europaparlamentet betonar i detta avseende vikten av att stärka de direkta kontakterna 

mellan människor på alla nivåer, i syfte att skapa förutsättningar för en hållbar dialog 



och ytterligare främja förtroendeskapande åtgärder, så att fredsprocessen går framåt och 

försoning mellan parterna kan uppnås. 

35. Europaparlamentet betonar vikten av sitt samarbete med det moldaviska parlamentet 

som ett sätt att övervaka genomförandet av associeringsavtalet och associeringsagendan. 

36. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utöka stödet och kunskapsförmedlingen 

till organisationer i det civila samhället i Moldavien, så att dessa kan genomföra intern 

bevakning och utkräva ansvar när det gäller de reformer och åtaganden som ingår i 

regeringens utfästelser i samband med utarbetande och genomförande av lagstiftning, 

liksom att hjälpa det civila samhället att förbättra sin organisatoriska kapacitet och sin 

förmåga att föra medborgarnas talan, sin roll i tillsynen över verksamhet för 

diskriminerings- och korruptionsbekämpning samt sin allmänna roll i främjandet av en 

kultur av medborgarengagemang och volontärarbete. 

37. Europaparlamentet är bekymrat över Rysslands åtgärder som syftar till att undergräva 

associeringsprocessen med EU:s östliga grannländer. Parlamentet upprepar sin 

övertygelse att associeringsprocessen med EU:s östliga partnerländer inte utgör något 

hot mot Rysslands politiska och ekonomiska intressen, och beklagar att det ryska 

ledarskapet ser det så. Parlamentet betonar att Rysslands farhågor när det gäller 

associeringsprocessen måste bemötas och förstås på rätt sätt, så att oron för nya 

geopolitiska skiljelinjer på den europeiska kontinenten kan stillas. Parlamentet påpekar 

att varje land har all rätt att göra sina egna politiska val, men att EU:s engagemang i de 

östliga partnerländerna syftar till att sprida välstånd och öka den politiska stabiliteten, 

vilket i slutänden hela regionen kommer att tjäna på. 

38. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 

kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt Republiken 

Moldaviens regering och parlament. 


