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WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje wzrost obrotów handlowych między UE a Ukrainą oraz 
dywersyfikację ukraińskiego eksportu do UE; zachęca Komisję do wspierania Ukrainy w 
określeniu obszarów sprzyjających dalszej dywersyfikacji gospodarczej oraz w nadaniu 
im priorytetu w procesie wdrażania pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu 
(DCFTA); zauważa, że w tym samym okresie nastąpił spadek eksportu do Rosji;

2. wzywa Komisję Europejską do przedstawienia Parlamentowi Europejskiemu 
szczegółowej oceny układu o stowarzyszeniu na podstawie dotychczasowego rozwoju 
sytuacji, ponieważ w świetle wydarzeń, które miały miejsce, ocena skutków z 2007 r. jest 
od dawna nieaktualna; uważa, że ocena ta powinna obejmować przede wszystkim 
następujące elementy:

– szczegółowe przedstawienie bilansu handlowego Ukrainy z podziałem na sektory i 
regiony,

– rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i przedstawienie wyników 
Instrumentu pożyczkowego DCFTA dla MŚP, utworzonego w 2015 r. i 
wyposażonego w kwotę 200 mln EUR, aby wesprzeć MŚP we wschodnim 
sąsiedztwie,

– przedstawienie udziału w rynku,

– opis sytuacji społeczno-gospodarczej,

– opis sytuacji na rynku pracy, szarej strefy i zatrudnienia nieformalnego,

– aktualna analiza sytuacji makrofinansowej Ukrainy, w tym dochodów i wydatków 
podatkowych, unikania opodatkowania i oszustw podatkowych;

3. przypomina, że rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1566 w 
sprawie wprowadzenia w odniesieniu do Ukrainy tymczasowych autonomicznych 
środków handlowych uzupełniających koncesje handlowe dostępne na mocy układu o 
stowarzyszeniu zawiera prawny wymóg, aby roczne sprawozdanie Komisji z wdrażania 
DCFTA obejmowało szczegółową ocenę autonomicznych środków handlowych, w tym 
ich skutków społecznych;

4. uważa, że zbliżenie przepisów między UE a Ukrainą przez DCFTA jest podstawowym 
instrumentem zbliżania Ukrainy do UE i przyczynia się do ułatwień w handlu, stwarza 
lepszy klimat biznesowy i inwestycyjny oraz sprzyja zrównoważonemu rozwojowi 
gospodarczemu Ukrainy; uważa, że należy uważnie zarządzać wymiarem liberalizacji 
handlu z myślą o minimalizacji kosztów i maksymalizacji korzyści dla ukraińskich 
przedsiębiorstw i ukraińskiego społeczeństwa, oraz zachęca Komisję Europejską do 
rozważenia dalszych autonomicznych preferencji handlowych i innych środków; zachęca 
Ukrainę, by nadała priorytetowe znaczenie realizacji programu reform w dziedzinach, 
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które są ściślej związane z jej strukturą produkcyjną oraz możliwościami eksportu do UE, 
w celu minimalizacji kosztów transformacji i maksymalizacji potencjalnych korzyści; 
wzywa Ukrainę, by niezwłocznie powołała wewnętrzną grupę doradczą, aby umożliwić 
organizacjom społeczeństwa obywatelskiego monitorowanie wdrażania umowy; z 
zaniepokojeniem odnotowuje wzrost ubóstwa ludności;

5. przypomina, że DCFTA to element procesu reform, których podstawą jest dobre 
zarządzanie oraz walka z korupcją i przestępczością zorganizowaną; z zadowoleniem 
przyjmuje przyjęcie ustawy o najwyższym sądzie antykorupcyjnym; nadal jest jednak 
zaniepokojony kwestią dalszych postępów w walce z korupcją; przypomina, że ważną 
rolę w tym procesie reform odgrywa wolne i krytyczne społeczeństwo obywatelskie, oraz 
apeluje do rządu ukraińskiego o zwolnienie organizacji społeczeństwa obywatelskiego z 
obowiązku składania oświadczeń majątkowych drogą elektroniczną; apeluje do rządu 
ukraińskiego o zagwarantowanie niezależności krajowemu organowi antykorupcyjnemu 
NABU i przeprowadzenie odpowiedniej reformy tajnych służb; przypomina rządowi 
ukraińskiemu, że w preambule do układu o stowarzyszeniu zobowiązał się do 
zbudowania głębokiej i trwałej demokracji; apeluje, aby jeszcze przed wyborami 
parlamentarnymi na Ukrainie w 2019 r. przeprowadzić reformę ordynacji wyborczej 
zgodnie z zaleceniami Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Komisji Weneckiej 
oraz Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) OBWE; wzywa 
Ukrainę do zapewnienia, że skład ukraińskiej Centralnej Komisji Wyborczej 
odzwierciedla równowagę polityczną wszystkich właściwych sił politycznych i 
podkreśla, że praworządność jest podstawowym warunkiem dobrej i skutecznej realizacji 
DCFTA;

6. uważa, że zbliżenie przepisów do dorobku prawnego UE stanowi kluczowy wymiar 
DCFTA, ponieważ faktyczny dostęp do unijnego rynku oraz reformy w znacznym 
stopniu zależą od odpowiedniego wdrożenia i egzekwowania odnośnego prawodawstwa; 
jest świadomy, że stanowi to poważne wyzwanie dla rządu, instytucji i administracji 
publicznej na Ukrainie, wobec czego zachęca Komisję do udzielenia jej odpowiedniego 
wsparcia technicznego i finansowego; aprobuje działalność grupy wsparcia dla Ukrainy i 
wzywa grupę do przedstawienia Parlamentowi szerszych informacji na temat rodzaju 
udzielanej pomocy, w szczególności w odniesieniu do transpozycji i wdrożenia dorobku 
prawnego;

7. uważa, że zaangażowanie władz ukraińskich już od momentu opracowywania 
odpowiednich przepisów służy nadaniu temu procesowi bardziej pluralistycznego 
charakteru i obniżeniu kosztów transformacji, jakie ponosi Ukraina, w związku z czym 
wzywa Komisję do wykorzystania w pełni mechanizmów wymiany informacji ex ante;

8. wyraża uznanie dla opracowanego przez rząd i parlament legislacyjnego planu działania 
na rzecz wdrożenia umowy oraz dla przystąpienia Ukrainy do Porozumienia w sprawie 
zamówień rządowych w ramach WTO; zachęca Ukrainę, by skoncentrowała się na 
wdrażaniu programu reform w dziedzinach takich jak standardy techniczne, sanitarne i 
fitosanitarne, własność intelektualna i przepisy celne; 

9. ubolewa z powodu braku postępów w zbliżeniu przepisów do unijnych norm dobrostanu 
zwierząt i wzywa Ukrainę do niezwłocznego przyjęcia strategii w celu wypełnienia tego 
zobowiązania;
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10. zwraca uwagę na wysoki poziom wykorzystania preferencji i z zadowoleniem przyjmuje 
stały wzrost w pozycjach taryfowych, w których preferencje są wykorzystywane; 

11. zauważa, że ocena wdrażania DCFTA jest mocno skoncentrowana na przepływach 
handlowych i barierach handlowych; wzywa Komisję Europejską do odpowiedniego 
monitorowania i oceny wdrażania DCFTA – ze zwróceniem szczególnej uwagi na 
transpozycję i wdrożenie dorobku prawnego oraz wpływ na ukraińskie społeczeństwo – a 
także do zdawania publicznych i kompleksowych sprawozdań rocznych, w tym na temat 
technicznego i finansowego wsparcia udzielanego przez UE;

12. oczekuje, że Ukraina mianuje arbitrów do systemu rozstrzygania sporów oraz utworzy 
odpowiednie organy i wyznaczy przedstawicieli zgodnie z rozdziałem dotyczącym 
handlu i zrównoważonego rozwoju;

13. wyraża zadowolenie, że w dniu 20 marca 2018 r. Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła w 
pierwszym czytaniu ustawę nr 5495 w sprawie ochrony ukraińskich lasów i zapobiegania 
nielegalnemu eksportowi surowego drewna; uważa, że wszelka liberalizacja handlu 
drewnem powinna być uzależniona od ustanowienia ram prawnych w zakresie 
zapobiegania nielegalnemu eksportowi i zakazu takiego eksportu;

14. zwraca uwagę, że skoordynowane podejście UE i Ukrainy do sankcji związanych z 
Krymem i Ukrainą Wschodnią przyczyniłoby się do zwiększenia nacisków na znalezienie 
pokojowego rozwiązania konfliktów terytorialnych na Ukrainie; przypomina o 
zobowiązaniu do pokojowego rozwiązywania konfliktów regionalnych, podjętym w art. 9 
układu o stowarzyszeniu.

15. przypomina, że Partnerstwo Wschodnie koncentruje się dotychczas głównie na 
dwustronnym handlu i inwestycjach między UE a państwami objętymi partnerstwem; 
wzywa do opracowania bardziej spójnego podejścia do wszystkich krajów Partnerstwa 
Wschodniego, a także do zacieśnienia współpracy z Eurazjatycką Unią Gospodarczą w 
zakresie ułatwień w handlu, zwolnienia z obowiązku wizowego i standardów 
technicznych.
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