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SUGGESTIES

De Commissie internationale handel verzoekt de bevoegde Commissie buitenlandse zaken 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is ingenomen met de toename van het handelsvolume tussen de EU en Oekraïne, en met 
de diversificatie van de Oekraïense uitvoer naar de EU; moedigt de Commissie aan om 
Oekraïne erbij te helpen vast te stellen welke gebieden voor verdere economische 
diversificatie kunnen zorgen, en hieraan prioriteit te geven bij de tenuitvoerlegging van 
de diepe en brede vrijhandelsruimte (DCFTA); stelt vast dat in dezelfde periode de 
uitvoer naar Rusland is teruggelopen;

2. verzoekt de Commissie om, op basis van de ontwikkelingen tot dusver, een gedetailleerde 
evaluatie van de associatieovereenkomst aan het Europees Parlement voor te leggen, 
aangezien de effectbeoordeling van 2007 allang achterhaald is; meent dat daarin vooral 
de volgende punten moeten worden behandeld:

– een gedetailleerdere, sectoraal en regionaal uitgesplitste presentatie van de Oekraïense 
handelsbalans;

– de ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) en een overzicht 
van de resultaten van de DCFTA-leningsfaciliteit voor kmo's, die in 2015 met 200 
miljoen EUR is opgezet om kmo's in de oostelijke buurlanden te helpen;

– een overzicht van de marktaandelen;

– een beschrijving van de sociaaleconomische situatie;

– een beschrijving van de situatie op de arbeidsmarkt, de schaduweconomie en de 
informele werkgelegenheid;

– een actuele analyse van de macrofinanciële situatie van Oekraïne, waaronder 
belastinginkomsten en -uitgaven, belastingvlucht en belastingontduiking;

3. wijst erop dat Verordening (EU) 2017/1566 van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de invoering van tijdelijke autonome handelsmaatregelen voor Oekraïne ter 
aanvulling van de handelsconcessies uit hoofde van de associatieovereenkomst een 
bepaling bevat die de Commissie verplicht om in haar jaarverslag over de uitvoering van 
de DCFTA een gedetailleerde beoordeling op te nemen van de autonome 
handelsmaatregelen, inclusief het sociale effect daarvan;

4. is van oordeel dat de harmonisatie van de regelgeving tussen de EU en Oekraïne in het 
kader van de DCFTA een fundamenteel instrument vormt om Oekraïne dichter bij de EU 
te brengen en bij te dragen tot handelsfacilitatie, een beter ondernemings- en 
investeringsklimaat en de duurzame economische ontwikkeling van Oekraïne; is van 
mening dat de dimensie van handelsliberalisering zorgvuldig moet worden beheerd 
teneinde de kosten zo laag mogelijk en de voordelen voor het Oekraïense bedrijfsleven en 
de Oekraïense samenleving zo hoog mogelijk te houden en moedigt de Commissie aan 
hiertoe verdere autonome handelspreferenties en andere maatregelen in overweging te 
nemen; moedigt Oekraïne ertoe aan prioriteit toe te kennen aan de uitvoering van de 
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hervormingsagenda op gebieden die meer aansluiten bij zijn productiestructuur en 
exportmogelijkheden naar de EU, om de overgangskosten zo veel mogelijk te beperken 
en de potentiële voordelen te maximaliseren; verzoekt Oekraïne om met spoed zijn 
binnenlandse adviesgroep in te stellen om te garanderen dat maatschappelijke 
organisaties toezicht kunnen houden op de uitvoering van de overeenkomst; vindt de 
toenemende armoede onder de bevolking zorgwekkend;

5. brengt in herinnering dat de DCFTA deel uitmaakt van een hervormingsproces op basis 
van goed bestuur en de strijd tegen corruptie en georganiseerde misdaad; is ingenomen 
met de goedkeuring van de wet inzake het hooggerechtshof voor corruptiebestrijding; is 
echter bezorgd over verdere vooruitgang in de strijd tegen corruptie; wijst erop dat een 
vrij en kritisch maatschappelijk middenveld een belangrijke rol speelt bij dit 
hervormingsproces, en doet een beroep op de Oekraïense regering om maatschappelijke 
organisaties vrij te stellen van de verplichte e-aangifte; verzoekt de Oekraïense regering 
de onafhankelijkheid van de nationale instantie voor corruptiebestrijding (NABU) te 
garanderen en de nodige hervormingen in de geheime diensten door te voeren; herinnert 
de Oekraïense regering aan de toezegging die zij in de preambule van de 
associatieovereenkomst heeft gedaan, namelijk een diepgewortelde en duurzame 
democratie te zullen opbouwen; wenst dat nog vóór de parlementsverkiezingen van 2019 
in Oekraïne een hervorming van het kiesrecht wordt doorgevoerd op basis van de 
aanbevelingen van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, de commissie 
van Venetië en het Bureau voor Democratische Instellingen en Mensenrechten (ODIHR) 
van de OVSE; roept Oekraïne op om te garanderen dat de samenstelling van de centrale 
kiescommissie van het land een politiek evenwicht weerspiegelt waarin alle relevante 
politieke krachten vertegenwoordigd zijn en onderstreept dat een functionerende 
rechtsstaat een essentiële voorwaarde is voor een correcte en doeltreffende 
tenuitvoerlegging van de DCFTA;

6. beschouwt harmonisatie van de regelgeving met het acquis van de EU als de belangrijkste 
dimensie van de DCFTA, omdat daadwerkelijke toegang tot de EU-markt en hervorming 
sterk afhangen van de juiste tenuitvoerlegging en handhaving van de desbetreffende 
wetgeving; is er zich van bewust dat dit een aanzienlijke uitdaging vormt voor het 
bestuur, de instellingen en de openbare administratie in Oekraïne en spoort de Commissie 
aan om adequate technische en financiële steun te verlenen; is vol lof over de activiteiten 
van de Steungroep voor Oekraïne en verzoekt deze groep het Parlement meer verslagen te 
doen toekomen over welk soort bijstand wordt verleend, vooral met betrekking tot de 
omzetting en uitvoering van het acquis;

7. is van mening dat het nuttig zou zijn de Oekraïense autoriteiten te betrekken vanaf het 
moment van het opstellen van relevante wetgeving om het proces inclusiever te maken en 
om de omzettingskosten voor Oekraïne te verminderen, en verzoekt de Commissie ten 
volle gebruik te maken van mechanismen voor voorafgaande informatie-uitwisseling;

8. is ingenomen met het wetgevend stappenplan van regering en parlement voor de 
uitvoering van de overeenkomst en de toetreding van Oekraïne tot de overeenkomst 
inzake overheidsopdrachten van de WTO; moedigt Oekraïne ertoe aan zich te 
concentreren op de uitvoering van de hervormingsagenda op gebieden zoals technische, 
sanitaire en fytosanitaire normen, intellectuele eigendom en douanevoorschriften; 
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9. betreurt het gebrek aan vooruitgang bij de aanpassing aan de EU-normen voor 
dierenwelzijn en verzoekt Oekraïne op korte termijn een strategie vast te stellen om deze 
verplichting na te komen;

10. wijst op de hoge benuttingsgraad van tariefpreferenties en is ingenomen met de 
aanhoudende toename van tarieflijnen waarvoor gebruik wordt gemaakt van preferenties; 

11. merkt op dat de evaluatie van de uitvoering van de DCFTA sterk gericht is op 
handelsstromen en handelsbelemmeringen; verzoekt de Commissie om op passende wijze 
toe te zien op de tenuitvoerlegging van de DCFTA en deze te beoordelen, waarbij 
bijzondere aandacht wordt besteed aan de omzetting en tenuitvoerlegging van het acquis, 
alsmede aan de gevolgen voor de Oekraïense samenleving, en een openbaar en volledig 
jaarverslag op te stellen, onder meer over de door de EU verstrekte technische en 
financiële steun;

12. verwacht van Oekraïne dat het arbiters voor het stelsel inzake geschillenbeslechting 
benoemt en dat het land organen opricht en vertegenwoordigers aanwijst in het kader van 
het hoofdstuk inzake handel en duurzame ontwikkeling;

13. juicht het toe dat de Verchovna Rada wet nr. 5495 over de instandhouding van de 
Oekraïense bossen en het voorkomen van de illegale uitvoer van onbewerkt hout op 
20 maart 2018 in eerste lezing heeft goedgekeurd; is van mening dat er, voorafgaande aan 
een eventuele liberalisering van de handel in hout, een juridisch kader moet worden 
gecreëerd inzake de preventie van en een verbod op illegale uitvoer;

14. wijst erop dat een gecoördineerde aanpak tussen de EU en Oekraïne van sancties in 
verband met de Krim en Oost-Oekraïne zou bijdragen tot de verhoging van de druk om te 
komen tot een vreedzame oplossing van de territoriale uitdagingen waarmee Oekraïne 
wordt geconfronteerd; herinnert eraan dat in artikel 9 van de associatieovereenkomst de 
verplichting is aangegaan regionale conflicten op vreedzame wijze te beslechten;

15. wijst erop dat in het Oostelijk Partnerschap het accent tot dusver vooral ligt op de 
bilaterale handel en investeringen tussen de EU en de betrokken landen; wenst dat er een 
uniforme benadering wordt ontwikkeld voor alle landen van het Oostelijk Partnerschap 
en dat er sterker wordt samengewerkt met de Euraziatische Economische Unie met het 
oog op handelsfacilitatie, visumvrijheid en technische normen.
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