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NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako věcně příslušný výbor, 
aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá nárůst objemu obchodu mezi EU a Ukrajinou a diverzifikaci ukrajinského vývozu do 
EU; vyzývá Komisi, aby podpořila Ukrajinu při zjišťování oblastí, které by mohly dále 
podpořit hospodářskou diverzifikaci, a aby tyto oblasti upřednostňovala během procesu 
provádění prohloubené a komplexní zóny volného obchodu; konstatuje, že v témže 
časovém období došlo k omezení vývozu do Ruska;

2. vyzývá Komisi, aby Parlamentu předložila podrobné hodnocení dohody o přidružení na 
základě dosavadního vývoje, jelikož posouzení dopadu z roku 2007 je s ohledem na 
události již dávno překonané; zastává názor, že by toto hodnocení mělo zahrnovat 
zejména:

– podrobný, odvětvový a regionálně rozlišený popis ukrajinské obchodní bilance,

– rozvoj malých a středních podniků a popis výsledků úvěrového nástroje DCFTA pro 
malé a střední podniky, který byl zahájen v roce 2015 s rozpočtem 200 milionů EUR 
na pomoc malým a středním podnikům ve východním sousedství,

– popis tržních podílů,

– popis socioekonomické situace,

– popis situace na pracovním trhu, stínového hospodářství a neformální práce,

– aktuální analýzu makrofinanční situace na Ukrajině, včetně daňových příjmů a výdajů, 
vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových úniků;

3. připomíná, že nařízení (EU) 2017/1566 Evropského parlamentu a Rady o zavedení 
dočasných autonomních obchodních opatření pro Ukrajinu, která doplňují obchodní 
koncese v rámci dohody o přidružení, obsahuje právní požadavek, aby roční zpráva 
Komise o provádění prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu zahrnovala 
podrobné hodnocení autonomních obchodních opatření včetně sociálního dopadu;

4. považuje sbližování právních předpisů mezi EU a Ukrajinou v rámci prohloubené
a komplexní zóny volného obchodu za základní nástroj, který přibližuje Ukrajinu EU
a přispívá k usnadnění obchodu, lepšímu podnikatelskému a investičnímu prostředí
a udržitelnému hospodářskému rozvoji Ukrajiny; domnívá se, že rozsah liberalizace 
obchodu by měl být pečlivě řízen s cílem minimalizovat náklady a maximalizovat 
přínosy pro ukrajinské podniky a společnost, a vyzývá Komisi, aby zvážila dodatečné 
autonomní obchodní preference a další prostředky; vybízí Ukrajinu, aby upřednostňovala 
provádění programu reforem v oblastech, které jsou více propojené s její výrobní 
strukturou a příležitostmi vyvážet do EU s cílem minimalizovat náklady na přechod
a maximalizovat potenciální přínosy; vyzývá Ukrajinu, aby naléhavě jmenovala domácí 
poradní skupinu k zajištění toho, že bude provádění dohody monitorováno organizacemi 
občanské společnosti; se znepokojením sleduje narůstající chudobu obyvatel;
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5. připomíná, že prohloubená a komplexní zóna volného obchodu je součástí procesu 
reforem založeného na řádné správě věcí veřejných a boji proti korupci
a organizovanému zločinu; vítá přijetí zákona o vrchním protikorupčním soudu; stále je 
však znepokojen, pokud jde o další pokrok v boji proti korupci; upozorňuje na 
skutečnost, že svobodná a kritická občanská společnost hraje v tomto reformním procesu 
důležitou úlohu, a vyzývá ukrajinskou vládu, aby organizace občanské společnosti 
osvobodila od povinnosti vydávat elektronická prohlášení; vyzývá ukrajinskou vládu, aby 
zachovala nezávislost vnitrostátního protikorupčního orgánu (NABU) a aby provedla 
příslušnou reformu tajných služeb; připomíná ukrajinské vládě, že v preambuli dohody
o přidružení slíbila vybudovat hlubší a životaschopnou demokracii; žádá, aby ještě před 
parlamentními volbami, které se na Ukrajině budou konat v roce 2019, došlo k reformě 
volebního práva na základě doporučení parlamentního shromáždění Rady Evropy, 
Benátské komise a Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva OBSE (ODIHR); 
vyzývá Ukrajinu, aby potvrdila, že složení ústřední volební komise Ukrajiny odráží 
politickou rovnováhu a jsou v ní zastoupeny všechny relevantní politické síly,
a zdůrazňuje, že právní stát je základním předpokladem řádného a účinného provádění 
prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu;

6. považuje sbližování právních předpisů s acquis EU za klíčový rozměr prohloubené
a komplexní dohody o volném obchodu, vzhledem k tomu, že skutečný přístup na trh EU
a k reformám do značné míry závisí na náležitém provádění a prosazování příslušných 
právních předpisů; je si vědom toho, jak velkou výzvu to představuje pro ukrajinské 
správní orgány, instituce a veřejné správní orgány, a vyzývá Komisi, aby poskytla 
adekvátní technickou a finanční podporu; oceňuje činnost Skupiny na podporu Ukrajiny
a vyzývá tuto skupinu, aby Parlamentu poskytovala více zpráv o druhu poskytované 
pomoci, zejména s ohledem na provádění a uplatňování acquis;

7. domnívá se, že je užitečné zapojit ukrajinské orgány již ve fázi navrhování příslušného 
právního předpisu s cílem učinit tento proces více začleňujícím a snížit Ukrajině náklady 
na provádění ve vnitrostátním právu, a vyzývá Komisi, aby plně využívala mechanismy 
pro sdílení informací ex ante;

8. oceňuje legislativní plán vlády a parlamentu na provádění dohody a přistoupení Ukrajiny
k Dohodě WTO o vládních zakázkách; vybízí Ukrajinu, aby se zaměřila na provádění 
programu reforem v oblastech, jako jsou technické, sanitární a fytosanitární normy, 
duševní vlastnictví a celní předpisy; 

9. lituje nedostatečného pokroku při přibližování normám EU v oblasti dobrých životních 
podmínek zvířat a vyzývá Ukrajinu, aby naléhavě přijala strategii ke splnění tohoto 
závazku;

10. bere na vědomí vysokou míru využívání preferencí a vítá neustálé zvyšování počtu 
celních položek, u nichž jsou preference využívány; 

11. konstatuje, že hodnocení provádění prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu 
je výrazně zaměřeno na obchodní toky a obchodní překážky; vyzývá Komisi, aby 
provádění prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu náležitě monitorovala
a posuzovala se zvláštním důrazem jak na provedení a uplatňování acquis, tak na dopady 
na ukrajinskou společnost, a aby každoročně zveřejňovala komplexní informace, včetně 
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informací týkajících se technické a finanční podpory z EU;

12. očekává, že Ukrajina jmenuje rozhodce do systému řešení sporů a v rámci kapitoly
o obchodu a udržitelném rozvoji zřídí orgány a jmenuje zástupce;

13. vítá skutečnost, že Nejvyšší rada dne 20. března 2018 v prvním čtení přijala akt č. 5495
o zachování ukrajinských lesů a předcházení nelegálnímu vývozu nezpracovaného dřeva; 
domnívá se, že jakákoli liberalizace obchodu se dřevem by měla být podmíněna zřízením 
právního rámce pro předcházení nelegálnímu vývozu a pro zákaz takového vývozu;

14. konstatuje, že koordinovaný přístup mezi EU a Ukrajinou k sankcím souvisejícím
s Krymem a východní Ukrajinou by přispěl ke zvýšení tlaku, aby bylo zajištěno mírové 
řešení územních problémů Ukrajiny; připomíná závazek k mírovému řešení regionálních 
konfliktů v článku 9 dohody o přidružení;

15. připomíná, že východní partnerství se dosud zaměřovalo především na bilaterální obchod
a investice mezi EU a zúčastněnými státy; vyzývá k soudržnému přístupu ke všem státům 
východního partnerství a k posílené spolupráci s Euroasijskou hospodářskou unií, pokud 
jde o usnadňování obchodu, bezvízový režim a technické normy.
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