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NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako příslušný výbor, aby 
do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že Východní partnerství je důležitou součástí politiky sousedství EU a jeho 
cílem je dosáhnout politického přidružení, zajistit další hospodářskou integraci 
a vytvořit platformu pro řešení společných výzev;

2. zdůrazňuje, že Východní partnerství nabízí pevný rámec pro mnohostrannou 
a dvoustrannou spolupráci;

3. připomíná, že záměrem Parlamentu je posílit hospodářskou integraci zemí 
Východního partnerství a že společným cílem je nadále vytvářet a využívat další tržní 
příležitosti, jako je rozvoj podnikání, větší propojení a digitální ekonomika; vyzývá 
země Východního partnerství, aby financovaly nezbytné reformy a dále prohloubily 
své vztahy s EU;

4. je si vědom toho, že společnými problémy zemí Východního partnerství jsou vysoká 
míra korupce, bankovní podvody, vliv oligarchů, neformální ekonomika a špatná 
správa; vyzývá země Východního partnerství, aby zlepšily stav právního státu, 
odstranily tyto problémy a bojovaly proti nezákonnému obchodu;

5. zdůrazňuje význam prohloubených a komplexních zón volného obchodu, 
komplexních dohod o hospodářském partnerství a dohod o partnerství a spolupráci 
mezi zeměmi Východního partnerství a EU a důležitost jejich plného provádění; 
vyzývá EU, aby podporovala jejich provádění prostřednictvím koordinované pomoci 
a aby podporovala udržitelný hospodářský rozvoj a hospodářské reformy a rozsáhlé 
reformy bankovního a finančního sektoru s cílem potírat praní peněz a daňové úniky; 
naléhavě vyzývá EU, aby zajistila, že prohloubené a komplexní zóny volného 
obchodu nebudou v rozporu s cíli a iniciativami v oblasti klimatu stanovenými v rámci 
Zelené dohody pro Evropu;

6. zdůrazňuje význam podmíněné makrofinanční pomoci EU jako příspěvku ke 
stabilizaci sousedství a očekává další kontinuitu v rámci nástroje pro sousedství 
a rozvojovou a mezinárodní spolupráci.


