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JAVASLATOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot, mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. üdvözli az EU és Ukrajna közötti kereskedelem volumenének növekedését és az EU-ba 
irányuló ukrán export diverzifikálódását; ösztönzi a Bizottságot, hogy támogassa 
Ukrajnát azon területek azonosításában, amelyek tovább erősíthetik a gazdasági 
diverzifikációt, valamint azok fontosság szerinti besorolásában a mélyreható és átfogó 
szabadkereskedelmi megállapodás (DCFTA) végrehajtása során; megállapítja, hogy 
ugyanebben az időszakban csökkent az Oroszországba irányuló kivitel;

2. kéri a Bizottságot, hogy az eddigi fejlemények alapján nyújtson be az Európai 
Parlamentnek részletes értékelést a társulási megállapodásról, mivel a 2007-es 
hatásvizsgálat a történések fényében már régen elavult; úgy véli, hogy ennek különösen 
a következő elemeket kell tartalmaznia:

– Ukrajna ágazatokra és régiókra lebontott kereskedelmi mérlegének részletes 
ismertetése;

– áttekintés a kis- és középvállalkozások (kkv-k) fejlettségéről, és a DCFTA által a kkv-
k számára biztosított, 2015-ben 200 millió euróval a keleti szomszédság kkv-inek 
támogatására létrehozott hitelnyújtási mechanizmus eredményeinek bemutatása;

– a piaci részesedések bemutatása;

– a társadalmi-gazdasági helyzet bemutatása;

– a munkaerőpiac, a feketegazdaság és az informális foglalkoztatás helyzetének 
bemutatása;

– Ukrajna makrogazdasági helyzetének aktuális elemzése, beleértve az adóbevételeket 
és -kiadásokat, valamint az adókijátszást és az adócsalást;

3. emlékeztet, hogy a társulási megállapodás keretében elérhető kereskedelmi 
kedvezményeket kiegészítő, Ukrajnára vonatkozó ideiglenes autonóm kereskedelmi 
intézkedések bevezetéséről szóló (EU) 2017/1566 európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben szerepel egy olyan jogi követelmény, mely szerint a mélyreható és átfogó 
szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtásáról szóló éves európai bizottsági 
jelentésbe bele kell foglalni az autonóm kereskedelmi intézkedések részletes értékelését, 
többek közt a társadalmi hatást;

4. véleménye szerint az EU és Ukrajna közötti mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi 
megállapodás keretében véghezvitt jogszabályi közelítés alapvető eszköz arra, hogy 
közelebb hozza egymáshoz Ukrajnát és az EU-t, és hozzájáruljon a kereskedelem 
elősegítéséhez, a jobb üzleti és beruházási környezethez, valamint Ukrajna fenntartható 
gazdasági fejlődéséhez; úgy véli, hogy a kereskedelmi liberalizáció dimenzióját
körültekintően kell kezelni, hogy a költségek minimalizálása mellett maximális 
előnyökkel járjon az ukrán vállalkozások és társadalom számára, és ösztönzi a 
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Bizottságot, hogy vegyen fontolóra további autonóm kereskedelmi preferenciákat és 
egyéb eszközöket; arra ösztönzi Ukrajnát, hogy sorolja előre a reformprogram olyan 
területeken történő végrehajtását, melyek szorosabban kapcsolódnak termelési 
struktúrájához és az EU-ba történő kiviteli lehetőségekhez, hogy minimálisra 
csökkenjenek az átmenet költségei és maximálisra nőjenek a potenciális előnyök; 
felszólítja Ukrajnát, hogy sürgősen nevezzen ki hazai tanácsadó csoportot a megállapodás 
végrehajtásának civil társadalmi szervezetek általi nyomon követésének biztosítására; 
aggasztónak tartja a lakosság növekvő szegénységét;

5. emlékeztet, hogy a DCFTA a jó kormányzáson, valamint a korrupció és a szervezett 
bűnözés elleni küzdelmen alapuló reformfolyamat része; üdvözli a korrupcióellenes 
legfelsőbb bíróságról szóló jogszabály elfogadását; továbbra is aggódik azonban amiatt, 
hogyan alakul majd a korrupció elleni küzdelem; megjegyzi, hogy a szabad és kritikus 
civil társadalom jelentős szerepet játszik ebben a reformfolyamatban, és felszólítja az 
ukrán kormányt, hogy mentesítse a civil társadalmi szervezeteket az elektronikus 
bejelentési kötelezettség alól; sürgeti az ukrán kormányt, hogy biztosítsa az Országos 
Korrupció Elleni Hivatal (NABU) függetlenségét, valamint hajtsa végre a 
titkosszolgálatok megfelelő reformját; emlékezteti az ukrán kormányt, hogy a társulási 
megállapodás preambulumában kötelezettséget vállalt arra, hogy mélyebb és fenntartható 
demokráciát alakít ki; sürgeti, hogy még a 2019-es ukrajnai parlamenti választások előtt 
hajtsák végre a választási törvénynek az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése, a 
Velencei Bizottság és az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala 
(ODIHR) ajánlásainak megfelelő reformját; felszólítja Ukrajnát annak biztosítására, hogy 
Ukrajna Központi Választási Bizottságának összetétele tükrözze a megfelelő politikai 
erőket képviselő politikai egyensúlyt, és hangsúlyozza, hogy a jogállamiság a DCFTA jó 
és hatékony végrehajtásának kulcsfontosságú előfeltétele;

6. úgy véli, hogy a jogszabályok uniós vívmányokhoz közelítése a DCFTA 
kulcsdimenziója, mivel az uniós piachoz való tényleges hozzáférés és a reform nagyban 
függ a vonatkozó jogszabályok megfelelő végrehajtásától és érvényesítésétől; tudatában 
van annak, hogy ez milyen jelentős kihívást jelent az ukrán kormányzat, intézmények és 
közigazgatás számára, és ösztönzi a Bizottságot, hogy nyújtson megfelelő technikai és 
pénzügyi támogatást; elismerését fejezi ki az Ukrajnát támogató csoportnak, és felhívja a 
csoportot, hogy készítsen több jelentést a Parlament számára a nyújtott támogatás 
fajtájáról, nevezetesen a vívmányok átültetése és végrehajtása tekintetében;

7. úgy véli, hogy hasznos lenne az ukrán hatóságokat időről időre bevonni a vonatkozó 
jogszabályok kidolgozásába, hogy a folyamat inkluzívabbá váljon, és Ukrajna számára 
csökkenjenek az átmeneti költségek, és felhívja a Bizottságot, hogy teljes mértékben 
használja ki az előzetes információmegosztási mechanizmusokat;

8. elismerését fejezi ki a megállapodás végrehajtására vonatkozó kormányzati és 
parlamenti jogalkotási ütemterv, valamint Ukrajnának a WTO közbeszerzésről szóló 
megállapodásához való csatlakozása miatt; arra ösztönzi Ukrajnát, hogy összpontosítson 
a reformprogram olyan területeken történő végrehajtására, mint a technikai, 
egészségügyi és növényegészségügyi normák, a szellemi tulajdon és a vámszabályok; 

9. sajnálja, hogy az uniós állatjóléti normákhoz történő közelítés terén nem történt 
előrelépés, és felszólítja Ukrajnát, hogy sürgősen fogadjon el stratégiát e 
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kötelezettségvállalás teljesítésére;

10. tudomásul veszi a preferenciák magas használati arányát és üdvözli az olyan tarifasorok 
folyamatos emelkedését, ahol preferenciákat használnak; 

11. megállapítja, hogy a DCFTA végrehajtásának értékelése túlságosan is a kereskedelmi 
forgalomra és a kereskedelmet gátló akadályokra összpontosít; felszólítja a Bizottságot, 
hogy megfelelően kövesse nyomon és értékelje a DCFTA végrehajtását, külön 
figyelmet fordítva a vívmányok átültetésére és végrehajtására, valamint az ukrán 
társadalomra gyakorolt hatásra, és készítsen nyilvános és átfogó éves jelentést, többek 
között az EU által nyújtott technikai és pénzügyi támogatásról is;

12. elvárja, hogy Ukrajna bírákat nevezzen ki a vitarendezési rendszerbe, szerveket állítson 
fel és képviselőket jelöljön ki a „Kereskedelem és fenntartható fejlődés” című 
fejezetnek megfelelően;

13. üdvözli, hogy a Verhovna Rada 2018. március 20-án első olvasatban elfogadta az ukrán 
erdők megőrzéséről és a feldolgozatlan fa illegális kivitelének megelőzéséről szóló 
5495. számú jogszabályt; úgy véli, hogy a fakereskedelem bármiféle liberalizálását az 
illegális export megelőzésére és megtiltására vonatkozó jogi keret felállításától kell 
függővé tenni;

14. megállapítja, hogy a Krímhez és Kelet-Ukrajnához kapcsolódó szankciók tekintetében az 
EU és Ukrajna közötti összehangolt megközelítés hozzájárul az Ukrajnával kapcsolatos 
területi kihívások békés megoldásának biztosítása érdekében fokozódó nyomáshoz; 
emlékeztet a társulási megállapodás 9. cikkében rögzített, a regionális konfliktusok békés 
rendezésére vonatkozó kötelezettségvállalásra;

15. megjegyzi, hogy a keleti partnerség eddig főleg a kétoldalú kereskedelemre és az EU és 
a részes felek közötti beruházásokra összpontosult; felszólít a keleti partnerség 
valamennyi országa számára egységesebb megközelítés kifejlesztésére, valamint az 
Eurázsiai Gazdasági Unióval való megerősített együttműködésre a kereskedelmi 
eljárások egyszerűsítése, a vízummentesség és a műszaki szabványok vonatkozásában.
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