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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по външни работи 
да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. приветства увеличаването на обема на търговията между ЕС и Украйна и 
диверсификацията на износа на Украйна за ЕС; насърчава Комисията да подкрепи 
Украйна за набелязването на областите, които биха могли да насърчат 
допълнително икономическата диверсификация, и за утвърждаването им като 
приоритетни в процеса на прилагане на задълбочената и всeобхватна зона за 
свободна търговия (ЗВЗСТ); посочва, че за същия период износът за Русия е 
намалял;

2. призовава Комисията да представи на Парламента подробна оценка на 
споразумението за асоцииране въз основа на постигнатия досега напредък, тъй като 
оценката на въздействието от 2007 г. отдавна е изпреварена от събитията; счита, че 
тази оценка следва да обхваща по-специално следните аспекти:

– задълбочено представяне на търговския баланс на Украйна по сектори и 
региони;

– развитието на малките и средните предприятия (МСП) и представяне на 
механизма за отпускане на заеми по ЗВЗСТ за МСП, който беше създаден през 
2015 г. с 200 милиона евро с цел подпомагане на МСП в държавите от източното 
съседство;

– представяне на пазарния дял;

– представяне на социално-икономическото положение;

– представяне на ситуацията на пазара на труда, сивата икономика и 
неформалната заетост;

– актуален анализ на макрофинансовото състояние на Украйна, включително 
приходи от данъци и разходи, избягване на данъци и отклонение от данъчно 
облагане;

3. припомня, че Регламент (EС) 2017/1566 на Европейския парламент и на Съвета от 
13 септември 2017 година относно въвеждането на временни автономни търговски 
мерки за Украйна за допълване на търговските отстъпки, предоставени в рамките 
на Споразумението за асоцииране, съдържа правното изискване годишният доклад 
на Комисията относно прилагането на задълбочената и всеобхватна зона за 
свободна търговия да включва подробна оценка на прилагането на автономните 
търговски мерки, включително социалното им въздействие;

4. счита, че регулаторното сближаване между ЕС и Украйна в рамките на 
задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия представлява основен 
инструмент, който доближава Украйна до ЕС и допринася за улесняването на 
търговията, за подобряването на стопанския и инвестиционния климат, както и за 
устойчивото икономическо развитие на Украйна; счита, че измерението на 
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либерализацията на търговията следва да бъде разгледано внимателно, за да се 
сведат до минимум разходите, като същевременно се увеличат максимално ползите 
за украинските предприятия и за обществото, и насърчава Комисията да обмисли 
допълнителни автономни търговски преференции и други средства; насърчава 
Украйна да отдаде приоритетно значение на изпълнението на програмата за 
реформи в области, които са по-тясно свързани с производствената структура на 
страната и възможностите за износ за ЕС, с оглед свеждане до минимум на 
разходите за прехода и максимално увеличаване на потенциалните ползи; 
призовава Украйна да определи спешно своята вътрешна консултативна група, за 
да се гарантира наблюдението на прилагането на споразумението от организациите 
на гражданското общество; изразява загриженост във връзка с увеличаването на 
бедността на населението;

5. припомня, че задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия е част от 
процеса на реформи, основаващ се на добро управление и на борбата срещу 
корупцията и организираната престъпност; приветства приемането на закон 
относно Върховния съд за борба с корупцията; продължава обаче да изразява 
загриженост по отношение на по-нататъшния напредък в борбата с корупцията; 
отбелязва, че свободното, критично гражданско общество изпълнява важна роля в 
процеса на реформа и призовава правителството на Украйна да освободи 
организациите на гражданското общество от задължението за подаване на 
електронна декларация; призовава правителството на Украйна да гарантира 
независимостта на Националното бюро за борба с корупцията и да проведе 
съответна реформа на тайните служби; припомня на правителството на Украйна 
поетия в преамбюла на споразумението за асоцииране ангажимент за изграждане 
на по-дълбока и устойчива демокрация; призовава за извършването на реформа на 
изборното право преди провеждането на парламентарните избори през 2019 г., 
както се препоръчва от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, 
Венецианската комисия и Бюрото на ОССЕ за демократични институции и права на 
човека (БДИПЧ); призовава Украйна да гарантира, че съставът на Централната 
избирателна комисия на Украйна отразява политически балансирано съотношение 
на всички съществени политически сили, и подчертава, че спазването на 
принципите на правовата държава е ключово предварително условие за добро и 
ефективно прилагане на ЗВЗСТ;

6. счита, че регулаторното сближаване с достиженията на правото на ЕС е основно 
измерение на задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия, тъй като 
действителният достъп до пазара на ЕС и реформите в голяма степен зависят от 
правилното прилагане и изпълнение на относимото законодателство; осъзнава, че 
това представлява голямо предизвикателство за управлението, институциите и 
публичната администрация в Украйна, и насърчава Комисията да предостави 
адекватна техническа и финансова подкрепа; приветства дейностите на групата за 
подкрепа на Украйна и призовава групата да представя пред Парламента по-
подробни отчети относно вида на предоставената помощ, по-специално по 
отношение на транспонирането и прилагането на достиженията на правото на ЕС;

7. счита, че за да стане процесът по-приобщаващ и да се намалят свързаните с 
прехода разходи за Украйна, би било от полза украинските органи бъдат включени 
още на етапа на изготвяне на съответното законодателство, и призовава Комисията 
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да използва пълноценно механизмите за предварителен обмен на информация;

8. приветства законодателната пътна карта на правителството и Парламента за 
прилагане на споразумението, както и присъединяването на Украйна към 
Споразумението на СТО за държавните поръчки; насърчава Украйна да се 
съсредоточи върху изпълнението на програмата за реформи в области като 
технически, санитарни и фитосанитарни стандарти, права върху интелектуалната 
собственост и митнически правила;

9. изразява съжаление по повод на липсата на напредък в сближаването със 
стандартите на ЕС за хуманно отношение към животните и призовава Украйна 
спешно да приеме стратегия за изпълнение на този ангажимент;

10. отбелязва високия коефициент на използване на преференции и приветства 
непрекъснатото увеличаване на тарифните линии, при които се използват 
преференции; 

11. отбелязва, че оценката на прилагането на ЗВССТ е съсредоточена в голяма степен 
върху търговските потоци и пречките пред търговията; призовава Комисията да 
извършва по подходящ начин мониторинг и оценка на прилагането на ЗВССТ, като 
обръща специално внимание на транспонирането и прилагането на достиженията 
на правото, както и на въздействието върху обществото в Украйна, и да осигурява 
публично и всеобхватно ежегодно докладване, включително относно техническата 
и финансовата подкрепа, предоставяна от ЕС;

12. очаква Украйна да назначи арбитри за системата за уреждане на спорове и в 
рамките на глава „Търговия и устойчиво развитие“ да създаде органи и определи 
представители;

13. приветства приемането на 20 март 2018 г. във Върховната рада на първо четене на 
Закон № 5495 за опазване на горите в Украйна и за предотвратяване на незаконния 
износ на необработен дървен материал; счита, че всяка либерализация на 
търговията с дървен материал следва да бъде обвързана със създаването на правна 
рамка за предотвратяване и забрана на незаконния износ;

14. отбелязва, че прилагането на координиран подход между ЕС и Украйна по 
отношение на санкции, свързани с Крим и Източна Украйна, би допринесло за 
увеличаване на натиска с цел осигуряване на мирно решение на териториалните 
предизвикателства, пред които е изправена Украйна; припомня ангажимента за 
мирно уреждане на регионалните конфликти, заложен в член 9 от споразумението 
за асоцииране;

15. отбелязва, че до момента Източното партньорство е било съсредоточено предимно 
върху двустранната търговия и инвестициите между ЕС и другите участващи 
държави; призовава за разработване на още по-единен подход за всички държави в 
рамките на Източното партньорство и за засилено сътрудничество с Евразийския 
икономически съюз по отношение на улесняването на търговията, 
либерализирането на визовия режим и техническите стандарти.



PE619.279v02-00 6/7 AD\1156199BG.docx

BG

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане 21.6.2018

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

26
5
4

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana 
Beghin, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, 
Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Patricia 
Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel 
Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, 
Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-
Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld

Заместници, присъствали на 
окончателното гласуване

Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Klaus Buchner, Dita 
Charanzová, Danuta Maria Hübner, Sajjad Karim, Sander Loones, Lola 
Sánchez Caldentey

Заместници (чл. 200, пар. 2), 
присъствали на окончателното 
гласуване

Czesław Hoc, John Howarth, Dietmar Köster, Kosma Złotowski



AD\1156199BG.docx 7/7 PE619.279v02-00

BG

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

26 +

ALDE Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Elsi Katainen

ECR Czesław Hoc, Sajjad Karim, Sander Loones, Kosma Złotowski

PPE Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, 
Danuta Maria Hübner, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, 
Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld

S&D Goffredo Maria Bettini, John Howarth, Dietmar Köster, Bernd Lange, David Martin, 
Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

VERTS/ALE Klaus Buchner, Yannick Jadot

5 -

EFDD William (The Earl of) Dartmouth

ENF France Jamet, Danilo Oscar Lancini

GUE/NGL Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur

4 0

ALDE Patricia Lalonde

EFDD Tiziana Beghin

GUE/NGL Lola Sánchez Caldentey

S&D Emmanuel Maurel

Легенда на използваните знаци:
+ : „за“
- : „против“
0 : „въздържал се“


	1156199BG.docx

