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NÁVRHY

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

1. podporuje uzavření jednání o prohloubené a komplexní zóně volného obchodu do konce 
roku 2011, neboť půjde o pozitivní krok směrem k hospodářské integraci Ukrajiny
s Evropou;

2. uznává značné úsilí, které ukrajinská vláda vyvinula při odstraňování překážek celkově, 
při přizpůsobování zeměpisných označení, v oblasti konkurenceschopnosti, technických 
překážek obchodu a Dohody o uplatnění hygienických a rostlinolékařských 
opatření (SPS), a uznává rovněž omezené úspěchy, pokud jde o prohloubenou
a komplexní zónu volného obchodu v oblastech, jako jsou investice, služby, zemědělství, 
energetika a vývozní překážky;

3. připraví se společně s Ukrajinou na provádění dohody, aby závazky, které nejsou 
podloženy vstupními podmínkami a které nepřinášejí okamžité výsledky, byly 
uskutečněny a měly zásadní dopad v dlouhodobém horizontu; zavazuje se poskytnout 
Ukrajině finanční prostředky na přizpůsobení se liberalizaci, jak uvádí národní směrný 
program pro evropskou politiku sousedství na období 2011–2013, a technickou pomoc
v celních záležitostech a při přizpůsobování zeměpisných označení;

4. i nadále vyzývá k jednostranným politickým a hospodářským reformám na Ukrajině, jež 
by vedly k modernizaci ukrajinské infrastruktury, zejména v odvětvích energetiky
a dopravy; vyzývá k podpoře podniků, zejména prostřednictvím usnadnění přístupu
k půjčkám a k půdě a zjednodušených a rychlejších postupů v oblasti výběru daní a cel; 
dále vyzývá k odstranění administrativních nákladů a korupce a k prosazování právního 
státu a demokratických postupů;

5. uznává, že uzavření Dohody o přidružení, jejímž jádrem bude prohloubená a komplexní 
zóna volného obchodu, poskytne nápravné opatření pro prosazování právního státu na 
Ukrajině, a to ve dvou směrech: investorům a prodejcům z EU přinese vyšší standardy 
ochrany a Ukrajině přinese posílení evropských zásad práva a demokracie, jejichž 
nedostatečnost v poslední době vyšla zřetelně najevo (případ Julie Tymošenkové);

6. vyzývá k zajištění toho, aby EU soustavně dosahovala podobného pokroku také s jinými 
státy Východního partnerství, které jsou ochotny dodržovat demokratické hodnoty
a zabezpečit otevřenost obchodu;

7. vyzývá k tomu, aby se k postupu liberalizace víz přistupovalo v jeho prováděcí fázi 
otevřeně a racionálně a aby rozhodnutí EU vycházela ze spravedlivého posouzení úsilí 
Ukrajiny plnit své závazky.


