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PASIŪLYMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad Rytų partnerystė yra svarbi ES kaimynystės politikos dalis ir jos tikslas 
yra siekti politinės asociacijos, užtikrinant tolesnę ekonominę integraciją ir nustatant 
bendrų uždavinių sprendimo platformą;

2. pabrėžia, kad Rytų partnerystė teikia tvirtą daugiašalio ir dvišalio bendradarbiavimo 
sistemą;

3. primena, kad Parlamentas siekia stiprinti Rytų partnerystės šalių ekonominę 
integraciją ir kad bendras tikslas ir toliau yra sukurti papildomų rinkos galimybių, kaip 
antai verslo plėtra, geresnis susisiekimas ir skaitmeninė ekonomika, ir tomis 
galimybėmis pasinaudoti; ragina Rytų kaimynystės šalis finansuoti būtinas reformas ir 
toliau gilinti savo santykius su ES;

4. yra informuotas, kad bendros Rytų kaimynystės šalių problemos – tai aukštas 
korupcijos lygis, bankinis sukčiavimas, oligarchų įtaka, neoficiali ekonomika ir 
prastas valdymas; ragina Rytų kaimynystės šalis pagerinti padėtį teisinės valstybės 
srityje, panaikinti minėtas problemas ir išspręsti neteisėtos prekybos problemą;

5. pabrėžia Rytų kaimynystės šalių ir ES išsamių ir visapusiškų laisvosios prekybos 
erdvių (IVLPE), visapusiškų ekonominės partnerystės susitarimų bei partnerystės ir 
bendradarbiavimo susitarimų svarbą, taip pat visapusiško minėtų susitarimų 
įgyvendinimo svarbą; ragina ES remti minėtų susitarimų įgyvendinimą teikiant 
koordinuotą pagalbą, skatinti darnią ekonominę plėtrą ir remti ekonomines reformas, 
taip pat esmines bankų ir finansų sektorių reformas, kuriomis siekiama kovoti su 
pinigų plovimu ir mokesčių slėpimu; primygtinai ragina ES užtikrinti, kad IVLPE 
neprieštarautų klimato srities tikslams ir iniciatyvoms, nustatytoms pagal Europos 
žaliojo kurso programą;

6. pabrėžia, kokia svarbi su sąlygomis susieta ES makrofinansinė parama, nes ja 
padedama stabilizuoti kaimynystę, ir tikisi tolesnio tęstinumo pagal Kaimynystės, 
vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonę.


