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NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta nárast objemu obchodu medzi EÚ a Ukrajinou a diverzifikáciu vývozu z Ukrajiny do 
EÚ; odporúča Komisii, aby podporovala Ukrajinu pri nachádzaní tých oblastí, ktoré 
môžu viac podporiť hospodársku diverzifikáciu, a pri určovaní ich dôležitosti pre seba v 
procese vykonávania prehĺbenej a komplexnej zóny voľného obchodu (DCFTA); 
poukazuje na to, že vývoz do Ruska sa v tom istom období znížil;

2. vyzýva Komisiu, aby Európskemu parlamentu predložila podrobné hodnotenie dohody o 
pridružení na základe doterajšieho pokroku, keďže udalosti už dávno predbehli posúdenie 
vplyvu z roku 2007; domnieva sa, že by sa malo vzťahovať najmä na:

– podrobnú prezentáciu obchodnej bilancie Ukrajiny podľa odvetví a regiónov;

– rozvoj malých a stredných podnikov (MSP) a prezentáciu úverového nástroja DCFTA 
pre MSP, ktorý bol so sumou 200 miliónov eur vytvorený na pomoc MSP v krajinách 
východného susedstva v roku 2015;

– prezentáciu trhového podielu;

– prezentáciu sociálnej a ekonomickej situácie;

– prezentáciu situácie na trhu práce, tieňovej ekonomiky a neformálneho zamestnania;

– aktuálnu analýzu makrofinančnej situácie v Ukrajine vrátane daňových príjmov a 
výdavkov, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov;

3. pripomína, že nariadenie (EÚ) 2017/1566 Európskeho parlamentu a Rady o zavedení 
dočasných autonómnych obchodných opatrení pre Ukrajinu, ktoré dopĺňajú obchodné 
koncesie dostupné podľa dohody o pridružení, zahŕňa právnu požiadavku, že výročná 
správa Komisie o vykonávaní prehĺbenej a komplexnej dohody o voľnom obchode 
obsahuje podrobné hodnotenie autonómnych obchodných opatrení vrátane ich sociálneho 
vplyvu;

4. považuje liberalizáciu obchodu a aproximáciu právnych predpisov EÚ a Ukrajiny v rámci 
prehĺbenej a komplexnej zóny voľného obchodu (DCFTA) za optimálny nástroj na 
priblíženie sa Ukrajiny k EÚ, ktorý prispieva k uľahčeniu obchodu, zlepšeniu 
podnikateľského a investičného prostredia a k udržateľnému hospodárskemu rozvoju 
Ukrajiny; domnieva sa, že rozmer liberalizácie obchodu by sa mal starostlivo riadiť s 
cieľom znížiť na minimum náklady a zároveň zvýšiť na maximum výhody pre ukrajinské 
podniky a spoločnosť, a vyzýva Komisiu, aby zvážila ďalšie autonómne obchodné 
preferencie a iné prostriedky; vyzýva Ukrajinu, aby realizáciu programu reforiem v 
oblastiach, ktoré užšie súvisia so štruktúrou jej výroby a možnosťami vývozu do EÚ 
povýšila na prioritu s cieľom znížiť na minimum náklady na transformáciu a maximálne 
zvýšiť možné prínosy; vyzýva Ukrajinu, aby urýchlene ustanovila svoju vnútroštátnu 
poradnú skupinu, a tak zabezpečila monitorovanie vykonávania dohody organizáciami 
občianskej spoločnosti; je znepokojený rastúcou chudobou obyvateľstva;
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5. pripomína, že DCFTA je súčasťou reformného procesu založeného na dobrej správe vecí 
verejných a na boji proti korupcii a organizovanému zločinu; víta prijatie zákona o 
najvyššom protikorupčnom súde; je však naďalej znepokojený ďalším postupom boja 
proti korupcii; konštatuje, že slobodná, kritická občianska spoločnosť zohráva významnú 
úlohu v tomto reformnom procese, a vyzýva vládu Ukrajiny, aby organizácie občianskej 
spoločnosti oslobodila od povinnosti podávať elektronické majetkové priznanie; žiada 
ukrajinskú vládu, aby zaručila nezávislosť Národného protikorupčného úradu (NABU) a 
uskutočnila zodpovedajúcu reformu tajných služieb; pripomína vláde Ukrajiny jej 
záväzky v preambule dohody o pridružení, ktorou sa buduje prehĺbená a udržateľná 
demokracia; požaduje reformu volebného práva pred parlamentnými voľbami v roku 
2019, ako to odporúča Parlamentné zhromaždenie Rady Európy, Benátska komisia a 
Úrad pre demokratické inštitúcie a ľudské práva OBSE (ODIHR); vyzýva Ukrajinu, aby 
poskytla uistenie, že zloženie Ústrednej volebnej komisie Ukrajiny je vyjadrením 
politickej rovnováhy a sú v nej zastúpené všetky príslušné politické sily, a zdôrazňuje, že 
právny štát je hlavným predpokladom dobrého a účinného vykonávania prehĺbenej a 
komplexnej dohody o voľnom obchode;

6. domnieva sa, že aproximácia regulačného rámca s acquis EÚ je hlavnou dimenziou 
DCFTA, pretože skutočný prístup na trh EÚ a reformy do veľkej miery závisia od 
náležitého vykonávania a presadzovania príslušných právnych predpisov; je si vedomý 
toho, že pre správu vecí verejných, inštitúcie a verejnú správu na Ukrajine to predstavuje 
veľmi náročnú úlohu, a vyzýva Komisiu, aby poskytla primeranú technickú a finančnú 
podporu; vyjadruje uznanie podpornej skupine pre Ukrajinu za jej činnosť a vyzýva ju, 
aby Parlamentu predložila viac informácií o druhu poskytnutej pomoci, najmä pokiaľ ide 
o transpozíciu a vykonávanie acquis;

7. domnieva sa, že zapojenie ukrajinských orgánov do prípravy príslušných právnych 
predpisov je užitočné, aby sa tento proces stal inkluzívnejším a znížili sa náklady 
Ukrajiny na transformáciu, a vyzýva Komisiu, aby v plnej miere využila mechanizmy 
výmeny informácií ex ante;

8. oceňuje legislatívny plán vlády a parlamentu na vykonávanie dohody a pristúpenie 
Ukrajiny k Dohode o vládnom obstarávaní organizácie WTO; vyzýva Ukrajinu, aby sa 
zamerala na vykonávanie programu reforiem v oblastiach, ako sú technické, sanitárne 
a fytosanitárne opatrenia, duševné vlastníctvo a colné predpisy; 

9. vyjadruje poľutovanie nad nedostatočným pokrokom v aproximácii s normami EÚ v 
oblasti dobrých životných podmienok zvierat a vyzýva Ukrajinu, aby urýchlene prijala 
stratégiu na splnenie tohto záväzku;

10. berie na vedomie vysokú mieru využívania preferencií a víta nepretržité zvyšovanie počtu 
colných položiek, ktorých sa preferencie týkajú; 

11. berie na vedomie, že hodnotenie vykonávania DCFTA sa vo veľkej miere zameriava na 
obchodné toky a prekážky obchodu; vyzýva Komisiu, aby patrične monitorovala a 
hodnotila vykonávanie DCFTA a osobitnú pozornosť venovala transpozícii a 
vykonávaniu acquis, ako aj vplyvu na ukrajinskú spoločnosť a aby poskytovala úplné 
verejné výročné správy vrátane technickej a finančnej podpory od Európskej únie;
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12. očakáva, že Ukrajina do systému riešenia sporov vymenuje rozhodcov, zriadi orgány 
a určí zástupcov v rámci kapitoly o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji;

13. víta, že Najvyššia rada 20. marca 2018 v prvom čítaní prijala návrh zákona č. 5495 o 
zachovaní ukrajinských lesov a prevencii nezákonného vývozu nespracovaného dreva; 
domnieva sa, že akákoľvek liberalizácia obchodu s drevom by mala byť podmienená 
vytvorením právneho rámca na prevenciu a zákaz nezákonného vývozu;

14. poznamenáva, že koordinovaný prístup EÚ a Ukrajiny k sankciám súvisiacim s Krymom 
a východnou Ukrajinou prispeje k zvýšeniu tlaku na zabezpečenie mierového riešenia 
územných problémov Ukrajiny; pripomína záväzok pokojného riešenia regionálnych 
konfliktov v článku 9 dohody o pridružení;

15. poznamenáva, že východné partnerstvo sa doteraz primárne zameriavalo na bilaterálny 
obchod a investície medzi EÚ a ďalšími zúčastnenými krajinami; vyzýva na rozvoj 
jednotnejšieho prístupu ku všetkým krajinám východného partnerstva a k intenzívnejšej 
spolupráci s Eurázijskou hospodárskou úniou, pokiaľ ide o uľahčenie obchodu, 
bezvízový styk a technické normy.
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