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EHDOTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. suhtautuu myönteisesti EU:n ja Ukrainan välisen kaupan volyymin kasvuun sekä 
Ukrainan EU:hun suuntautuvan viennin monipuolistumiseen; kannustaa komissiota 
tukemaan Ukrainaa, jotta se voi tunnistaa alat, joilla talouden monipuolistamista voidaan 
edistää entisestään, ja asettaa ne etusijalle pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppa-
aluetta koskevan sopimuksen (DCFTA) täytäntöönpanoa koskevassa prosessissa; toteaa, 
että samaan aikaan vienti Venäjälle on vähentynyt;

2. kehottaa komissiota esittämään Euroopan parlamentille assosiaatiosopimuksesta 
yksityiskohtaisen arvion, joka perustuu tähän mennessä tapahtuneeseen edistymiseen, 
sillä vuoden 2007 vaikutustenarviointi on jo vanhentunut viimeaikaisten tapahtumien 
valossa; katsoo, että siihen on sisällyttävä erityisesti seuraavat osa-alueet:

– perusteellinen, alakohtainen ja alueellinen esitys Ukrainan kauppataseesta

– yleiskuvaus pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset) kehityksestä sekä itäisten 
naapurialueiden pk-yritysten tueksi vuonna 2015 perustetun 200 miljoonan euron 
määrärahoilla varustetun DCFTA:n lainamekanismin tulosten esittely

– markkinaosuuksien esittely

– sosioekonomisen tilanteen esittely

– työmarkkinoiden, harmaan talouden ja epävirallisen työllisyyden kuvaus

– päivitetty analyysi Ukrainan makroekonomisesta tilanteesta, verotulot ja menot 
mukaan luettuina, sekä verovilpistä ja veropetoksista;

3. muistuttaa, että sellaisten Ukrainaa koskevien väliaikaisten yksipuolisten 
kauppatoimenpiteiden käyttöönotosta, joilla täydennetään assosiaatiosopimuksen 
mukaisia kauppamyönnytyksiä, annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen 
(EU) 2017/1566 sisältyy oikeudellinen velvoite sisällyttää DCFTA:n täytäntöönpanoa 
koskevaan komission vuotuiseen kertomukseen yksityiskohtainen arviointi yksipuolisista 
kauppatoimenpiteistä ja niiden sosiaalisesta vaikutuksesta;

4. katsoo, että EU:n ja Ukrainan sääntelyn lähentäminen DCFTA:n mukaisesti on 
perustavanlaatuinen tapa lähentää Ukrainaa EU:hun ja edistää kaupan helpottamista, 
parempaa liiketoimintaympäristöä ja investointi-ilmapiiriä sekä kestävää talouskehitystä 
Ukrainassa; katsoo, että kaupan vapauttamista olisi hallinnoitava huolellisesti, jotta 
voidaan minimoida kustannukset ja samalla maksimoida Ukrainan yrityksille ja 
yhteiskunnalle aiheutuvat hyödyt, ja kehottaa komissiota harkitsemaan uusia yksipuolisia 
kauppaetuuksia ja muita menetelmiä; kannustaa Ukrainaa asettamaan etusijalle 
uudistusohjelman täytäntöönpanon aloilla, jotka liittyvät tiiviimmin sen 
tuotantorakenteeseen ja mahdollisuuksiin harjoittaa EU:hun suuntautuvaa vientiä, jotta 
voidaan minimoida siirtymäkustannukset ja maksimoida mahdolliset hyödyt; kehottaa 
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Ukrainaa nimittämään viipymättä sisäisen neuvoa-antavan ryhmänsä, jotta varmistetaan, 
että kansalaisyhteiskunnan järjestöjen sopimuksen täytäntöönpanoa seurataan; pitää 
huolestuttavana väestön köyhyyden lisääntymistä;

5. muistuttaa, että DCFTA on osa uudistusprosessia, joka perustuu hyvään hallintotapaan 
sekä korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan; suhtautuu myönteisesti 
hyväksyttyyn lakiin ylemmästä korruption torjuntaan erikoistuneesta tuomioistuimesta; 
on kuitenkin edelleen huolestunut edistymisestä korruption torjunnassa; huomauttaa, että 
vapaalla ja kriittisellä kansalaisyhteiskunnalla on merkittävä rooli tässä 
uudistusprosessissa, ja kehottaa Ukrainan viranomaisia vapauttamaan 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt sähköisen ilmoittamisen velvoitteesta; kehottaa Ukrainan 
hallitusta takaamaan Ukrainan kansallisen korruptiontorjuntatoimiston (NABU) 
riippumattomuuden ja toteuttamaan salaisen palvelun vastaavan uudistamisen; muistuttaa 
Ukrainan hallitusta vakaan ja kestävän demokratian kehittämistä koskevasta 
sitoumuksesta, jonka se antoi assosiaatiosopimuksen johdanto-osassa; kehottaa 
Ukrainassa vuonna 2019 järjestettävien parlamenttivaalien vuoksi uudistamaan vaalilakia 
Euroopan neuvoston parlamentaarisen edustajakokouksen, Venetsian komission ja Etyjin 
demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (ODIHR) suositusten 
mukaisesti; kehottaa Ukrainaa antamaan takeet siitä, että Ukrainan 
keskusvaalilautakunnan kokoonpanossa otetaan huomioon poliittinen tasapaino siten, että 
edustettuina ovat kaikki merkittävät poliittiset ryhmittymät, ja korostaa, että 
oikeusvaltioperiaate on DCFTA:n hyvän ja toimivan täytäntöönpanon tärkein 
ennakkoedellytys;

6. katsoo, että sääntelyn lähentäminen EU:n säännöstöön on DCFTA:n keskeinen 
ulottuvuus, koska nykyinen pääsy EU:n markkinoille ja uudistus riippuvat suuresti asiaa 
koskevan lainsäädännön asianmukaisesta täytäntöönpanosta ja valvonnasta; on tietoinen, 
että tämä on merkittävä haaste Ukrainan hallinnolle, instituutioille ja julkishallinnolle, ja 
kannustaa komissiota tarjoamaan riittävää teknistä ja taloudellista tukea; antaa kiitosta 
Ukrainan tukiryhmän toimista ja kehottaa ryhmää raportoimaan parlamentille entistä 
enemmän tarjotun avun muodosta erityisesti, kun on kyse EU:n säännöstön saattamisesta 
osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen täytäntöönpanosta;

7. katsoo, että Ukrainan viranomaisten mukaan ottaminen asiaa koskevan lainsäädännön 
laatimishetkestä alkaen on hyödyllistä, jotta prosessista tulee osallistavampi ja jotta 
Ukrainan siirtymäkustannukset pienenevät, ja kehottaa komissiota hyödyntämään 
täysimääräisesti ennakkotietojen vaihtojärjestelyjä;

8. antaa tunnustusta sopimuksen täytäntöönpanoa koskevasta hallituksen ja parlamentin 
lainsäädännöllisestä etenemissuunnitelmasta ja Ukrainan liittymisestä WTO:n julkisia 
hankintoja koskevaan sopimukseen; kannustaa Ukrainaa keskittymään uudistusohjelman 
täytäntöönpanoon sellaisilla aloilla kuin tekniset standardit, terveys- ja 
kasvinsuojelunormit, henkinen omaisuus sekä tullisäännöt; 

9. pitää valitettavana, että edistystä ei ole tapahtunut eläinten hyvinvointia koskeviin EU:n 
normeihin lähentymisessä, ja kehottaa Ukrainaa hyväksymään pikaisesti strategian tämän 
sitoumuksen täyttämiseksi;

10. panee merkille etuuksien korkean käyttöasteen ja suhtautuu myönteisesti etuuskohtelun 
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mukaisten tullinimikkeiden jatkuvaan kasvuun; 

11. panee merkille, että DCFTA:n täytäntöönpanon arvioinnissa keskitytään hyvin paljon 
kauppavirtoihin ja kauppaa häiritseviin tekijöihin; kehottaa komissiota seuraamaan ja 
arvioimaan asianmukaisesti DCFTA:n täytäntöönpanoa ja kiinnittämään erityistä 
huomiota EU:n säännöstön saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen 
täytäntöönpanoon sekä Ukrainan yhteiskuntaan kohdistuvaan vaikutukseen, sekä 
raportoimaan julkisesti ja kattavasti joka vuosi myös EU:n tarjoamasta teknisestä ja 
taloudellisesta tuesta;

12. odottaa, että Ukraina nimittää välimiehet riitojenratkaisujärjestelmään sekä perustaa 
elimiä ja nimeää edustajat kauppaa ja kestävää kehitystä koskevan luvun mukaisesti;

13. suhtautuu myönteisesti siihen, että Verhovna Rada hyväksyi 20. maaliskuuta 2018 
ensimmäisessä käsittelyssä lain nro 5495 Ukrainan metsien suojelusta sekä raakapuun 
laittoman viennin estämisestä; katsoo, että puutavaran kaupan vapauttamisen ehtona olisi 
oltava laittoman viennin ennaltaehkäisyä ja kieltämistä koskevan oikeudellisen kehyksen 
laatiminen;

14. katsoo, että Krimin ja Itä-Ukrainan pakotteita koskevalla EU:n ja Ukrainan 
koordinoidulla lähestymistavalla lisättäisiin painostusta Ukrainan alueellisten haasteiden 
rauhanomaisen ratkaisemisen varmistamiseksi; muistuttaa sitoutuneensa 
assosiaatiosopimuksen 9 artiklan mukaisesti siihen, että alueelliset konfliktit ratkaistaan 
rauhanomaisesti;

15. palauttaa mieliin, että tähän mennessä itäisessä kumppanuudessa on keskitytty erityisesti 
kahdenväliseen kauppaan sekä EU:n ja osallistujavaltioiden välisiin investointeihin; 
kehottaa ottamaan käyttöön kaikkia itäisen kumppanuuden maita koskevan entistä 
yhtenäisemmän lähestymistavan ja tekemään tehostettua yhteistyötä Euraasian 
talousunionin kanssa kauppavaihdon helpottamisen, viisumivapauden ja teknisten 
normien alalla.
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