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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по външни работи 
да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. да се подкрепи приключването на преговорите относно Задълбочена и всеобхватна 
зона за свободна търговия (ЗВЗСТ) до края на 2011 г., тъй като те представляват 
положителна стъпка към икономическата интеграция на Украйна в Европа;

2. да се признаят значителните усилия, положени от украинското правителство за 
намаляване на пречките като цяло, адаптиране на географските указания, в областта 
на санитарните и фитосанитарните мерки, конкуренцията и техническите бариери 
пред търговията, както и ограничените резултати във връзка със ЗВЗСТ в области 
като инвестиции, услуги, селско стопанство, енергетика и пречки пред износа;

3. да се извършат приготовления за прилагането на споразумението съвместно с 
Украйна, така че ангажиментите, които не са били подкрепени от предварителни 
условия и няма да донесат незабавна отплата, действително да се изпълнят и да 
имат съществено въздействие в дългосрочен план; на Украйна да се предоставят 
финансови средства за приспособяване в периода след либерализацията, както се 
предвижда в Националната индикативна програма на ЕПС за периода 2011–2013 г., 
и техническа помощ във връзка с митнически въпроси и за адаптиране на 
географските указания;

4. да продължат с призивите за едностранни политически и икономически реформи в 
Украйна, които ще доведат до модернизиране на инфраструктурата на страната, 
най-вече в секторите на енергетиката и транспорта, до подкрепа на предприятията, 
най-неотложно чрез улеснен достъп до кредитиране и земя и ускорени процедури за 
събиране на данъци и в областта на митниците, до премахване на бюрокрацията и 
корупцията, както и до прилагане на принципите на правовата държава и 
демократичните принципи;

5. да се признае, че сключването на споразумението за асоцииране, в чиято основа да 
бъде ЗВЗСТ, ще предостави двойно средство за укрепване на принципите на 
правовата държава в Украйна: резултатът за инвеститорите и търговците от ЕС ще 
бъдат по-високи стандарти за защита, а за Украйна – укрепване на европейските 
принципи за право и демокрация, чийто дефицит беше толкова явен през 
последните месеци (напр. случая Юлия Тимошенко);

6. да се гарантира, че ЕС последователно осъществява подобен напредък по 
отношение на останалите източни партньори, които желаят да спазват 
демократичните ценности и отвореност на търговията;

7. да се приеме отворен и рационален подход по отношение на процеса на 
либерализиране на визовия режим, когато настъпи етапът на неговото прилагане, 
като решенията на ЕС се основават върху справедливи оценки на усилията на 
Украйна да изпълнява ангажиментите си.


