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FORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over stigningen i handelsmængden mellem EU og Ukraine og 
diversificeringen af ukrainsk eksport til EU; opfordrer Kommissionen til at støtte 
Ukraine i at udpege de områder, der yderligere kan fremme økonomisk diversificering, 
og prioritere dem i gennemførelsen af det vidtgående og brede frihandelsområde 
(DCFTA); påpeger, at eksporten til Rusland i samme periode er gået tilbage;

2. opfordrer Kommissionen til at forelægge Parlamentet en detaljeret vurdering af 
associeringsaftalen på grundlag af de hidtidige fremskridt, eftersom 
konsekvensanalysen fra 2007 for længst er blevet forældet; mener, at den frem for alt 
bør indeholde følgende punkter:

– en dybtgående redegørelse for Ukraines handelsbalance fordelt på sektorer og regioner

– udviklingen af små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og en præsentation af 
DCFTA's lånefacilitet for SMV'er, der blev oprettet i 2015 med 200 millioner EUR for 
at hjælpe SMV'er i det østlige naboskabsområde

– en redegørelse for markedsandele

– en redegørelse for den socioøkonomiske situation

– en redegørelse for arbejdsmarkedssituationen, skyggeøkonomien og sort arbejde

– en aktuel analyse af Ukraines makrofinansielle situation, herunder skatteindtægter og 
-udgifter, skatteunddragelse og skatteundgåelse;

3. minder om, at Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1566 om 
indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger til fordel for Ukraine som 
supplement til de handelsmæssige indrømmelser i associeringsaftalen indeholder et 
lovkrav om, at Kommissionens årlige rapport om gennemførelsen af DCFTA skal 
indeholde en detaljeret vurdering af de autonome handelsforanstaltninger, herunder 
deres sociale indvirkninger;

4. mener, at den reguleringsmæssige tilnærmelse mellem EU og Ukraine inden for 
rammerne af DCFTA er et grundlæggende instrument, der bringer Ukraine tættere på EU 
og bidrager til handelslettelser, et bedre erhvervs- og investeringsklima og en bæredygtig 
økonomisk udvikling i Ukraine; mener, at handelsliberaliseringsdimensionen bør 
forvaltes omhyggeligt med henblik på at minimere omkostningerne, samtidig med at der 
skabes størst mulige fordele for virksomhederne og samfundet i Ukraine, og opfordrer 
Kommissionen til at overveje yderligere autonome handelspræferencer og andre midler; 
opfordrer Ukraine til at prioritere gennemførelsen af reformdagsordenen på områder, der 
er tættere forbundet med landets produktionsstruktur og muligheder for eksport til EU, 
med henblik på at minimere overgangsomkostningerne og maksimere de potentielle 
fordele; opfordrer Ukraine til hurtigst muligt at udpege sin nationale rådgivende gruppe 
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for at sikre overvågning af civilsamfundsorganisationernes gennemførelse af aftalen; er 
bekymret over den stigende fattigdom blandt befolkningen;

5. minder om, at DCFTA er en del af en reformproces, som er baseret på god 
regeringsførelse og bekæmpelse af korruption og organiseret kriminalitet; glæder sig over 
vedtagelsen af lovgivningen om den høje domstol for bekæmpelse af korruption; er 
imidlertid fortsat bekymret for så vidt angår yderligere fremskridt i kampen mod 
korruption; bemærker, at et frit, kritisk civilsamfund spiller en vigtig rolle i denne 
reformproces, og opfordrer den ukrainske regering til at fritage 
civilsamfundsorganisationer fra pligten til at registrere sig elektronisk; opfordrer den 
ukrainske regering til at garantere uafhængigheden af det nationale kontor til bekæmpelse 
af korruption, NABU, og til at gennemføre en tilsvarende reform af 
efterretningstjenesterne; minder den ukrainske regering om sin forpligtelse i henhold til 
associeringsaftalens præambel til at opbygge et dybere og bæredygtigt demokrati; 
opfordrer til at gennemføre en valgretsreform inden parlamentsvalget i 2019, således som 
Europarådets Parlamentariske Forsamling, Venedigkommissionen og Kontoret for 
Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder under OSCE har anbefalet; opfordrer 
Ukraine til at give tilsagn om, at sammensætningen af den centrale valgkommission i 
Ukraine afspejler en politisk balance, som repræsenterer alle relevante politiske kræfter, 
og understreger, at retsstatsprincippet er en afgørende forudsætning for en god og effektiv 
gennemførelse af DCFTA;

6. mener, at reguleringsmæssig tilnærmelse til den gældende EU-ret er den centrale 
dimension af DCFTA, fordi faktisk adgang til EU's marked og reform i høj grad 
afhænger af en hensigtsmæssig gennemførelse og håndhævelse af den relevante 
lovgivning; er bevidst om den vigtige udfordring, som dette udgør for regeringsførelsen, 
institutionerne og den offentlige forvaltning i Ukraine, og opfordrer Kommissionen til at 
yde tilstrækkelig teknisk og økonomisk støtte; roser aktiviteterne i støttegruppen for 
Ukraine og opfordrer gruppen til at rapportere hyppigere til Parlamentet om den støtte, 
der er blevet givet, med særlig vægt på indførelse og gennemførelse af den gældende EU-
ret;

7. mener, at det ville være nyttigt at inddrage de ukrainske myndigheder i udarbejdelsen af 
relevant lovgivning for at gøre processen mere inklusiv og for at reducere 
overgangsomkostningerne for Ukraine, og opfordrer Kommissionen til fuldt ud at 
udnytte de forudgående mekanismer for informationsudveksling;

8. roser regeringens og parlamentets lovgivningsmæssige køreplan for gennemførelsen af 
aftalen og Ukraines tiltrædelse af WTO's aftale om offentlige udbud; opfordrer Ukraine 
til at fokusere på gennemførelsen af reformdagsordenen på områder såsom tekniske, 
sundhedsmæssige og plantesundhedsmæssige standarder, intellektuel ejendom og 
toldregler; 

9. beklager de manglende fremskridt i tilnærmelsen til EU's dyrevelfærdsstandarder og 
opfordrer Ukraine til hurtigst muligt at vedtage en strategi for at opfylde denne 
forpligtelse;

10. noterer sig den høje præferenceudnyttelsesgrad og bifalder den fortsatte stigning i 
toldpositioner, hvor præferencerne udnyttes; 
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11. bemærker, at evalueringen af gennemførelsen af DCFTA i meget høj grad er fokuseret 
på handelsstrømme og handelsbarrierer; opfordrer Kommissionen til på passende vis at 
overvåge og vurdere gennemførelsen af DCFTA, med særlig vægt på at indføre og 
gennemføre den gældende EU-ret og på virkningerne for det ukrainske samfund, og at 
fremlægge offentlige og omfattende årlige rapporter, herunder om den tekniske og 
økonomiske støtte, som ydes af EU;

12. forventer, at Ukraine udpeger voldgiftsmænd til tvistbilæggelsessystemet og etablerer 
organer og udpeger repræsentanter i henhold til kapitlet om handel og bæredygtig 
udvikling;

13. glæder sig over Verkhovna Radas vedtagelse ved førstebehandlingen den 20. marts 
2018 af lovforslag nr. 5495 om bevarelsen af Ukraines skove og forebyggelsen af illegal 
eksport af ubehandlet træ; mener, at enhver liberalisering af handelen med træ bør være 
betinget af fastsættelsen af en retlig ramme for forebyggelse af og forbud mod ulovlig 
eksport;

14. bemærker, at en koordineret tilgang mellem EU og Ukraine til sanktioner vedrørende 
Krim og det østlige Ukraine vil bidrage til at øge presset for at sikre en fredelig løsning af 
Ukraines territoriale udfordringer; minder om forpligtelsen til en fredelig bilæggelse af 
regionale konflikter i associeringsaftalens artikel 9;

15. noterer sig, at Det Østlige Partnerskab indtil nu primært har fokuseret på bilateral 
handel og investering mellem EU og de andre involverede lande; opfordrer til 
udarbejdelse af en mere ensartet strategi for alle lande i Det Østlige Partnerskab og et 
tættere samarbejde med Den Eurasiske Økonomiske Union om lettelse af samhandelen, 
visumfrihed og tekniske standarder.
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