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FORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. støtter, at forhandlingerne om et vidtgående og bredt frihandelsområde afsluttes inden 
udgangen af 2012, eftersom de udgør et positivt skridt i retning af Ukraines økonomiske 
integration i EU;

2. anerkender den betydelige indsats, som den ukrainske regering har lagt for dagen, for 
generelt at sænke toldbarriererne og tilpasse geografiske betegnelser og inden for 
sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger, konkurrence, tekniske handelshindringer 
såvel som de begrænsede resultater for det vidtgående og brede frihandelsområde på 
områder som investeringer, tjenesteydelser, landbrug, energi og eksportbarrierer;

3. opfordrer til, at der gøres forberedelser til gennemførelsen heraf sammen med Ukraine, 
således at de forpligtelser, der er påtaget uden forudgående betingelser og som ikke er 
gavnlige på kort sigt, bliver realiseret og har en betydelig virkning på lang sigt; opfordrer 
til, at Ukraine ydes tilpasningsmidler til tiden efter liberaliseringsforløbet, som fastsat i det 
nationale vejledende program for ENP 2011-2013, og ydes teknisk bistand til 
toldanliggender og tilpasning af geografiske betegnelser;

4. opfordrer til fortsatte ensidige politiske og økonomiske reformer i Ukraine, så der kan 
udvirkes en modernisering af landets infrastrukturer, især i energi- og transportsektoren; 
opfordrer til at bistå erhvervslivet, hvor den mest presserende opgave er at skaffe lettere 
adgang til kredit og jordejendom såvel som enklere og hurtigere procedurer for skatte- og 
toldopkrævning; opfordrer til fjernelse af bureaukrati og korruption og til håndhævelse af 
retsstatsprincippet og de demokratiske fremgangsmåder;

5. anerkender, at indgåelsen af associeringsaftalen, hvis centrale element er det vidtgående 
og brede frihandelsområde, vil udgøre en tvedelt løsning til styrkelse af retsstatsprincippet 
i Ukraine: For investorer og børsmæglere baseret i EU vil det resultere i bedre 
beskyttelsesstandarder, og for Ukraine vil det styrke de europæiske retsstats- og 
demokratiprincipper, der, som de seneste måneder har vist med al tydelighed, er trængte 
(Julia Timoshenko-sagen);

6. opfordrer til at sikre, at EU konsekvent gør tilsvarende fremskridt sammen med de andre 
østlige partnere, der er villige til at holde de demokratiske værdier og frihandel i hævd;

7. opfordrer til, at der anlægges en åben og rationel tilgang til visumliberaliseringsprocessen 
i implementeringsfasen, hvorved EU's beslutninger baseres på rimelige vurderinger af 
Ukraines bestræbelser på at efterleve sine forpligtelser.


