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SUGESTII

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru afaceri externe, care este 
comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. salută creșterea volumului schimburilor comerciale dintre UE și Ucraina și diversificarea 
exporturilor din Ucraina către UE; încurajează Comisia să sprijine Ucraina să identifice 
domeniile care ar putea stimula și mai mult diversificarea economică și să le ofere 
prioritate în procesul de punere în aplicare a zonei de liber schimb aprofundat și 
cuprinzător (ZLSAC); constată că exporturile către Rusia au scăzut în aceeași perioadă;

2. invită Comisia Europeană să prezinte Parlamentului European o evaluare detaliată a 
Acordului de asociere pe baza progreselor înregistrate până în prezent, deoarece 
evaluarea impactului din 2007 nu mai poate fi luată în considerare în urma evenimentelor 
recente; consideră că aceasta ar trebui să cuprindă îndeosebi următoarele puncte:

– prezentarea sectorială, mai detaliată și diferențiată la nivel regional, a balanței 
comerciale a Ucrainei;

– dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) și prezentarea rezultatelor 
mecanismului de împrumut al ZLSAC pentru IMM-uri, lansat în 2015 cu scopul de a 
sprijini IMM-urile din vecinătatea estică și care a costat 200 milioane EUR;

– prezentarea cotelor de piață;

– prezentarea situației socioeconomice;

– prezentarea situației de pe piața muncii, a economiei subterane și a muncii nedeclarate;

– analiza actuală a situației macrofinanciare din Ucraina, inclusiv a veniturilor și 
cheltuielilor fiscale, a evaziunii și fraudei fiscale;

3. reamintește că Regulamentul (UE) 2017/1566 al Parlamentului European și al Consiliului 
privind introducerea măsurilor comerciale autonome temporare pentru Ucraina care 
completează concesiunile comerciale disponibile în temeiul Acordului de asociere, 
include o cerință legală conform căreia raportul anual al Comisiei privind punerea în 
aplicare a ZLSAC include o evaluare detaliată a măsurilor comerciale autonome, inclusiv 
a impactului social;

4. consideră că apropierea reglementărilor între UE și Ucraina în cadrul ZLSAC reprezintă 
un instrument fundamental care apropie Ucraina de UE și contribuie la facilitarea 
comerțului, la îmbunătățirea climatului de afaceri și de investiții, precum și la o 
dezvoltare economică sustenabilă în Ucraina; consideră că dimensiunea liberalizării 
comerțului ar trebui gestionată cu atenție în scopul diminuării costurilor, maximizând 
beneficiile pentru întreprinderile și societatea ucrainene și încurajează Comisia 
Europeană să ia în considerare și alte preferințe comerciale autonome, precum și alte 
mijloace; încurajează Ucraina să acorde prioritate punerii în aplicare a programului de 
reformă în domenii care sunt mai strâns legate de structura sa de producție și de 
oportunitățile de a exporta în UE, în vederea minimizării costurilor de tranziție și a 



PE619.279v02-00 4/7 AD\1156199RO.docx

RO

maximizării potențialelor beneficii; invită Ucraina să desemneze urgent un grup 
consultativ intern pentru a asigura monitorizarea implementării acordului de către 
organizațiile societății civile. consideră îngrijorător că nivelul de sărăcie al populației este 
în creștere;

5. reamintește că ZLSAC face parte dintr-un proces de reformă pe baza bunei guvernări și a 
luptei împotriva corupției și a criminalității organizate; salută adoptarea Legii privind 
Înalta Curte de combatere a corupției; rămâne totuși îngrijorat cu privire la progresele 
suplimentare în ceea ce privește lupta împotriva corupției; subliniază importanța unei 
societăți civile critice și libere în acest proces de reformă și invită guvernul ucrainean să 
scutească organizațiile societății civile de obligația de a prezenta declarații electronice; 
invită guvernul ucrainean să garanteze independența Agenției Naționale Anticorupție 
(NABU) și să realizeze o reformă corespunzătoare a serviciilor secrete de informații; îi 
reamintește guvernului ucrainean angajamentul pe care și l-a asumat în preambulul 
Acordului de asociere de a edifica o democrație mai profundă și sustenabilă; solicită 
organizarea unei reforme electorale în Ucraina înainte de alegerile parlamentare din 2019, 
în urma recomandărilor Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, a Comisiei de la 
Veneția și a Biroului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR) al 
OSCE; invită Ucraina să ofere asigurări că componența Comisiei electorale centrale din 
Ucraina reflectă un echilibru politic care reprezintă toate forțele politice și subliniază 
faptul că statul de drept este o condiție prealabilă esențială pentru o punere în aplicare 
optimă și efectivă a ZLSAC;

6. consideră că apropierea reglementărilor de acquis-ul UE este componenta esențială a 
ZLSAC, deoarece accesul efectiv la piața UE și reforma depind în mare măsură de 
punerea în aplicare și de asigurarea corespunzătoare a respectării legislației relevante; 
este conștient de provocarea majoră pe care o presupune acest lucru pentru guvernarea, 
instituțiile și administrația publică din Ucraina și încurajează Comisia să ofere sprijin 
tehnic și financiar adecvat; salută activitățile Grupului de sprijin pentru Ucraina și îl 
invită să furnizeze mai multe informații Parlamentului cu privire la tipul de asistență 
acordată, în special în ceea ce privește transpunerea și punerea în aplicare a acquis-ului;

7. consideră că implicarea autorităților georgiene încă din etapa de elaborare a legislației 
relevante ar fi utilă pentru ca procesul să devină mai favorabil includerii și pentru a 
reduce costurile de tranziție pentru Ucraina și invită Comisia Europeană să utilizeze pe 
deplin mecanismele de schimb de informații ex-ante;

8. felicită guvernul și parlamentul pentru Foaia de parcurs legislativă pentru punerea în 
aplicare a acordului și aderarea Ucrainei la Acordul privind achizițiile publice al OMC; 
încurajează Ucraina să se concentreze asupra punerii în aplicare a programului de 
reformă în domenii cum ar fi standardele tehnice, sanitare și fitosanitare, drepturile de 
proprietate intelectuală și legislația vamală; 

9. regretă lipsa progreselor în ceea ce privește apropierea de standardele UE de calitate a 
vieții animalelor și invită Ucraina să adopte de urgență o strategie pentru a-și îndeplini 
angajamentul respectiv;

10. ia act de rata ridicată de utilizare a preferințelor și salută creșterea continuă a numărului 
de linii tarifare în care acestea sunt utilizate; 
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11. ia act de faptul că evaluarea punerii în aplicare a ZLSAC se concentrează în mare măsură 
pe fluxurile comerciale și pe barierele din calea comerțului; invită Comisia Europeană să 
monitorizeze și să evalueze în mod corespunzător punerea în aplicare a ZLSAC, acordând 
o atenție deosebită transpunerii și punerii în aplicare a acquis-ului, precum și impactului 
asupra societății ucrainene și solicită să se prezinte rapoarte anuale publice și 
cuprinzătoare, referitoare inclusiv la sprijinul tehnic și financiar oferit de UE;

12. se așteaptă ca Ucraina să numească arbitri pentru sistemul de soluționare a litigiilor și să 
creeze organe și să desemneze reprezentanți în cadrul capitolului privind comerțul și 
dezvoltarea sustenabilă;

13. salută adoptarea în prima lectură de către Verhovna Rada a proiectului de lege nr. 5495 
din 20 martie 2018 privind conservarea pădurilor ucrainene și prevenirea exportului ilegal 
de lemn neprelucrat; consideră că orice liberalizare a comerțului cu lemn ar trebui să fie 
condiționată de instituirea unui cadru juridic privind prevenirea și interzicerea 
exporturilor ilegale;

14. ia act de faptul că o abordare coordonată între UE și Ucraina față de sancțiunile legate de 
Crimeea și estul Ucrainei ar contribui la creșterea presiunii pentru a garanta o soluționare 
pașnică a provocărilor de natură teritorială cu care se confruntă Ucraina; reamintește 
angajamentul privind soluționarea pașnică a conflictelor regionale menționat la articolul 9 
din Acordul de asociere;

15. subliniază faptul că Parteneriatul estic s-a concentrat până în prezent asupra schimburilor 
comerciale și a investițiilor bilaterale dintre UE și țările participante; solicită dezvoltarea 
unei abordări mai unitare pentru toate țările Parteneriatului estic și o mai bună cooperare 
cu Uniunea Economică Eurasiatică în ceea ce privește facilitarea comerțului, scutirea de 
vize și standardele tehnice.
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