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Parlamentul European cere ca Republicii Moldova sa i se acorde statutul de tara
candidata la aderarea la UE
Parlamentul European a adoptat joi raportul anual privind implementarea acordului de asociere
UE-Republica Moldova, cu 512 voturi pentru, 43 de voturi împotriva si 39 de abtineri, care include un apel
la Uniunea Europeana sa furnizeze mai mult sprijin strategic Moldovei dupa depunerea cererii de aderare
la blocul comunitar, informeaza un comunicat al PE.
În contextul unui mediu de securitate care se înrautateste, textul recunoaste ca razboiul din Ucraina a afectat în
mod disproportionat Republica Moldova vecina. Economia acesteia a fost afectata de pierderea unor oportunitati
de import si de export si de cresterea rapida a preturilor energiei, iar R.Moldova a primit si cel mai mare numar de
refugiati ucraineni raportat la populatie decât orice alta tara, punând o enorma presiune pe serviciile sale publice.
Motivata de invazia Rusiei în Ucraina, cererea oficiala a Republicii Moldova de aderare la UE de pe 3 martie a fost
salutata de eurodeputati, întrucât confirma drumul european al tarii. Ei fac apel la institutiile UE sa-i acorde
Republicii Moldova statutul de tara candidata, împreuna cu Ucraina si Georgia, în conformitate cu articolul 49 din
TEU si "pe baza meritelor". Între timp, considera eurodeputatii, Uniunea Europeana si Republica Moldova ar
trebui ca continue sa lucreze la integrarea tarii în piata unica a UE.
Rezolutia face apel la Comisia Europeana sa ajute Republica Moldova în pregatirea unei strategii credibile pentru
perioada de preaderare la UE. De asemenea, eurodeputatii atrag atentia asupra necesitatii pentru mai mult ajutor
strategic pentru Republica Moldova, în special prin înfiintarea unui grup de sprijin al Comisiei pentru aceasta tara,
similar cu cel existent pentru Ucraina.
Raportul subliniaza, de asemenea, ca cererile de aderare ale Ucrainei, Republicii Moldova si Georgiei deschid un
nou capitol în integrarea lor europeana, care ar trebui sa fie caracterizat de eforturile întarite de implementare ale
acordurilor de asociere si ale componentelor de liberalizare a schimburilor.
Nu în ultimul rând, eurodeputatii îsi exprima îngrijorarea în legatura cu o serie de recente incidente de securitate în
regiunea separatista Transnistria si le condamna ca pe niste acte periculoase de provocare comise într-o situatie de
securitate foarte volatila. Ei îsi reitereaza sprijinul pentru o solutionare pasnica a conflictului din Transnistria,
bazat pe suveranitatea si integritatea teritoriala ale Republicii Moldova.
"UE trebuie sa le acorde urgent Republicii Moldova si Ucrainei statutul de tari candidate", a declarat raportorul
român Dragos Tudorache, din grupul Renew Europe.
"Acesta este un mesaj cu trei posibili destinatari. Este un mesaj catre lumea pe care UE o sprijina si cu care
împartasim aceleasi valori într-un mod concret, tangibil si angajat. Este un mesaj catre Putin si catre toti dictatorii
din lume, ca vom ramâne uniti în fata oricarei agresiuni si astfel de actiuni nu vor face decât sa ne întareasca. Şi,
mai presus de toate, este un mesaj catre cetatenii Moldovei, catre cei care au ales o cale europeana, ca Europa îi
vede, îi aude si nu-i va abandona", a mai spus eurodeputatul USR PLUS.
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