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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. να υποστηρίξει την περάτωση των διαπραγματεύσεων σχετικά με την εκτενή και 
ολοκληρωμένη ζώνη ελευθέρων συναλλαγών μέχρι το τέλος του 2011, επειδή αυτές 
αποτελούν ένα θετικό βήμα προς την οικονομική ενσωμάτωση της Ουκρανίας στην
Ευρώπη·

2. να αναγνωρίσει τις σημαντικές προσπάθειες που έχει καταβάλει η κυβέρνηση της 
Ουκρανίας για να μειώσει τα εμπόδια σε όλους τους τομείς, προσαρμόζοντας τις 
γεωγραφικές ενδείξεις, και τις ΥΦΠ (υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα), τον 
ανταγωνισμό και τους τεχνητούς φραγμούς στο εμπόριο (TBTs), αλλά και τις 
περιορισμένες επιτυχίες της εκτενούς και ολοκληρωμένης ζώνης ελευθέρων συναλλαγών 
σε παρόμοιους τομείς όπως οι επενδύσεις, οι υπηρεσίες, η γεωργία, η ενέργεια και οι 
εξαγωγικοί φραγμοί·

3. να προετοιμαστεί για την υλοποίησή του ψηφίσματος από κοινού με την Ουκρανία, έτσι 
ώστε οι δεσμεύσεις για τις οποίες δεν υφίστανται προϋποθέσεις και που δεν έχουν άμεσες
επιπτώσεις να καταστούν πραγματικότητα και να παράγουν σημαντικά αποτελέσματα
μακροπρόθεσμα· να παράσχει στην Ουκρανία πιστώσεις προσαρμογής για την εποχή μετά 
την ελευθέρωση, όπως προβλέπεται στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτνίασης στο εθνικό 
ενδεικτικό πρόγραμμα για την περίοδο 2011-2013, και τεχνική βοήθεια για θέματα 
τελωνείων καθώς και για την προσαρμογή των γεωγραφικών ενδείξεων·

4. να συνεχίζει να ζητεί μονομερείς πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις στην 
Ουκρανία οι οποίες θα οδηγήσουν στον εκσυγχρονισμό των υποδομών της, κυρίως στον 
τομέα της ενέργειας και των μεταφορών· να υποστηρίξει επειγόντως τις επιχειρήσεις, 
μέσω της ευκολότερης πρόσβασης στην πίστωση και την γη καθώς και ευκολότερων και 
ταχύτερων διαδικασιών για τη συλλογή των φόρων και των δασμών· ζητεί περαιτέρω την 
άρση της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς και με την ενίσχυση του κράτους δικαίου και 
των δημοκρατικών πρακτικών·

5. να αναγνωρίσει ότι η σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης, με την εκτενή και ολοκληρωμένη 
ζώνη ελευθέρων συναλλαγών ως επίκεντρό της, θα αποτελέσει διπλό μέσο για την 
ενίσχυση του κράτους δικαίου στην Ουκρανία: για τους επενδυτές και εμπόρους της ΕΕ 
θα έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερα πρότυπα προστασίας και για την Ουκρανία θα 
ενισχύσει τις ευρωπαϊκές αρχές ευνομίας και δημοκρατίας, το έλλειμμα των οποίων έχει 
καταστεί τόσο προφανές τους τελευταίους μήνες (υπόθεση Julia Tymoschenko)·

6. να εξασφαλίσει ότι η ΕΕ θα υλοποιήσει κατά τρόπο συνεπή παρόμοιες προόδους με τους
άλλους ανατολικούς εταίρους που είναι πρόθυμοι να συμμορφωθούν με τις δημοκρατικές 
αξίες και το άνοιγμα του εμπορίου·

7. να εγκρίνει μία ανοιχτή και ορθολογική προσέγγιση στη διαδικασία ελευθέρωσης του 
καθεστώτος θεωρήσεων όταν επέλθει η φάση υλοποίησής του, βασίζοντας τις αποφάσεις 
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της ΕΕ σε ορθή αξιολόγηση των προσπαθειών εκ μέρους της Ουκρανίας για την 
υλοποίηση των δεσμεύσεών της.


