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ETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. väljendab heameelt ELi ja Ukraina vahelise kauplemismahu suurenemise ning 
Ukrainast ELi eksporditava kauba mitmekesistumise üle; ergutab komisjoni toetama 
Ukrainat selliste valdkondade kindlaksmääramisel, mis saaksid majanduse 
mitmekesistamisele veelgi kaasa aidata, ning nende osatähtsuse suurendamisel 
põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna rakendamise käigus; juhib 
tähelepanu asjaolule, et eksport Venemaale on samal ajavahemikul vähenenud;

2. palub, et komisjon esitaks parlamendile üksikasjaliku hinnangu assotsieerimislepinguga 
seni saavutatu kohta, sest pärast 2007. aastal läbi viidud mõjuhindamist on palju 
juhtunud; on seisukohal, et hinnangus tuleks eelkõige tähelepanu pöörata järgmisele:

– Ukraina kaubandusbilansi põhjalik ülevaade sektorite ja piirkondade kaupa;

– väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) areng ja ülevaade põhjaliku ja 
laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna raames VKEdele ette nähtud laenurahastust, 
millele eraldati 2015. aastal 200 miljonit eurot, eesmärgiga aidata idanaabruse riikide 
VKEsid;

– ülevaade turuosast;

– ülevaade sotsiaal-majanduslikust olukorrast;

– ülevaade olukorrast tööturul, varimajandusest ja mitteametlikust tööhõivest;

– Ukraina makro-majandusliku olukorra ajakohastatud analüüs, mis hõlmaks muu 
hulgas maksutulu ja kulude, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise 
aspekte;

3. tuletab meelde, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2017/1566 (millega 
kehtestatakse ajutiselt Ukraina suhtes ühepoolsed kaubandusmeetmed, mis täiendavad 
assotsieerimislepingu raames kättesaadavaks tehtud kaubanduskontsessioone) on ette 
nähtud juriidiline kohustus, et komisjoni iga-aastane aruanne põhjaliku ja laiaulatusliku 
vabakaubanduspiirkonna rakendamise kohta peaks sisaldama üksikasjalikku hinnangut 
ühepoolsete kaubandusmeetmete rakendamisele ja muu hulgas nende sotsiaalsele 
mõjule;

4. leiab, et ELi ja Ukraina vaheline õigus- ja haldusnormide ühtlustamine põhjaliku ja 
laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna raames on peamine vahend, mis lähendab 
Ukrainat ELile ning aitab kaasa kaubanduse soodustamisele, parematele äri- ja 
investeerimistingimustele ja Ukraina majanduse kestlikule arengule; on seisukohal, et 
kaubanduse liberaliseerimise mõõdet tuleks hoolikalt ohjata, et Ukraina ettevõtete ja 
ühiskonna kulusid minimeerida ja tulusid maksimeerida, ning ergutab komisjoni 
kaaluma täiendavaid ühepoolseid kaubandussoodustusi ja muid meetmeid; ärgitab 
Ukrainat viima reforme läbi kõigepealt valdkondades, mis on tootmisstruktuuri ja ELi-
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suunaliste ekspordivõimalustega kõige lähemalt seotud, et üleminekukulud oleksid 
võimalikult madalad ja potentsiaalne kasu võimalikult suur; kutsub Ukrainat üles 
moodustama kiiremas korras sisenõuanderühma, et tagada lepingu rakendamise 
jälgimine kodanikuühiskonna organisatsioonide poolt; tunneb muret rahva üha suurema 
vaesumise pärast;

5. tuletab meelde, et põhjalik ja laiaulatuslik vabakaubanduspiirkond on osa 
reformiprotsessist, mis põhineb heal valitsemistaval ning korruptsiooni ja organiseeritud 
kuritegevuse vastu võitlemisel; peab kiiduväärseks, et vastu on võetud kõrgemat 
korruptsioonivastast erikohust käsitlev seadus; on siiski korruptsioonivastase võitluse 
tuleviku ja edusammude pärast mures; märgib, et selles reformiprotsessis on vabal ja 
kriitilisel kodanikuühiskonnal oluline koht, ning palub, et Ukraina valitsus vabastaks 
kodanikuühiskonna organisatsioonid e-deklareerimise kohustusest; palub, et Ukraina 
valitsus tagaks riikliku korruptsioonivastase büroo sõltumatuse ja viiks salateenistuse 
osas ellu vastava reformi; tuletab Ukraina valitsusele meelde, et ta võttis endale 
assotsieerimislepingu preambulis kohustuse luua sügavam ja jätkusuutlikum 
demokraatia; nõuab, et enne 2019. aasta parlamendivalimisi viidaks läbi valimisõiguse 
reform, nagu on soovitanud Euroopa Nõukogu parlamentaarne assamblee, Veneetsia 
komisjon ja OSCE demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo; soovib 
Ukrainalt kinnitust selle kohta, et Ukraina keskvalimiskomisjoni koosseis peegeldab 
poliitilist tasakaalu ja et selles on esindatud kõik asjaomased poliitilised jõud, ning 
rõhutab, et õigusriigi põhimõtte järgmine on põhjaliku ja laiaulatusliku 
vabakaubanduspiirkonna hea ja tõhusa rakendamise eeltingimus;

6. on seisukohal, et õigusaktide ühtlustamine ELi õigustikuga on põhjaliku ja 
laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna peamine mõõde, sest tegelik pääs ELi turule ja 
reformid sõltuvad suurel määral asjaomaste õigusaktide korralikust rakendamisest ja 
jõustamisest; teab, et see on juhtimise seisukohast ning Ukraina institutsioonide ja 
avaliku halduse sektori jaoks suur väljakutse, ning ärgitab komisjoni pakkuma piisavat 
tehnilist ja rahalist tuge; tunnustab Ukraina toetusrühma tegevust ja palub, et rühm 
teavitaks parlamenti rohkem sellest, millist abi ta on pakkunud, eelkõige seoses 
õigusaktide ülevõtmise ja rakendamisega;

7. on seisukohal, et Ukraina ametiasutuste kaasamine juba asjaomaste õigusaktide 
koostamise ajal aitab muuta protsessi kaasavamaks ja vähendada Ukraina jaoks 
ülevõtmisega seotud kulusid, ning palub, et komisjon kasutaks eelneva teavitamise 
mehhanisme täiel määral ära;

8. peab kiiduväärseks lepingu rakendamiseks välja töötatud valitsuse ja parlamendi 
seadusandlikku tegevuskava ja Ukraina ühinemist WTO riigihangete lepinguga; ergutab 
Ukrainat keskenduma reformikava rakendamisele sellistes valdkondades nagu tehnilised 
standardid, sanitaar- ja fütosanitaarnormid, intellektuaalne omand ja tollieeskirjad; 

9. peab kahetsusväärseks, et loomade heaolu käsitlevatele ELi standarditele lähenemise 
osas on tehtud vähe edusamme, ning soovib, et Ukraina võtaks kiiresti vastu strateegia 
selle kohustuse täitmiseks;

10. võtab teadmiseks soodustuste kõrge kasutamismäära ja väljendab heameelt selliste 
tariifiridade arvu pideva kasvu üle, kus soodustusi kasutatakse; 
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11. märgib, et põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna rakendamise hindamisel 
keskendutakse liigselt kaubandusvoogudele ja -tõketele; palub, et komisjon jälgiks ja 
hindaks põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna rakendamist asjakohaselt, 
pöörates erilist tähelepanu õigustiku ülevõtmisele ja rakendamisele ning Ukraina 
ühiskonnale avaldatavale mõjule, ning palub lisaks, et komisjon esitaks igal aastal 
avalikud ja arusaadavad aruanded, muu hulgas ELi pakutava tehnilise ja rahalise abi 
kohta;

12. eeldab, et Ukraina määrab vaidluste lahendamise süsteemi jaoks vahekohtunikud ning 
loob kaubanduse ja säästva arengu peatüki kohaselt asutused ja nimetab esindajad;

13. peab kiiduväärseks, et 20. märtsil 2018 võttis Ülemraada esimesel lugemisel vastu 
seaduse nr 5495 (Ukraina metsade säilitamise ja töötlemata puidu ebaseadusliku 
ekspordi vältimise kohta); on seisukohal, et puidukaubanduse liberaliseerimise 
eeltingimuseks peab olema ebaseadusliku ekspordi vältimist ja keelustamist käsitleva 
õigusraamistiku loomine;

14. märgib, et ELi ja Ukraina kooskõlastatud hoiak Krimmi ja Ida-Ukrainaga seotud 
sanktsioonide suhtes aitaks suurendada survet otsida Ukraina territoriaalsetele 
probleemidele rahumeelseid lahendusi; tuletab meelde assotsieerimislepingu artiklit 9, 
millega Ukraina kohustub piirkondlikke konflikte rahumeelselt lahendama;

15. märgib, et idapartnerluses on siiani keskendutud eelkõige ELi ja asjaomaste riikide 
kahepoolsele kaubandusele ja investeeringutele; nõuab ühtsema lähenemise 
väljatöötamist kõigile idapartnerluses osalevatele riikidele ning kaubanduse 
lihtsustamise, viisavabaduse ja tehniliste standardite küsimustes suurema koostöö 
tegemist Euraasia Majandusliiduga.
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