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ET

ETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. toetada põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu üle peetavate läbirääkimiste 
lõpuleviimist 2011. aasta lõpuks, sest see oleks samm edasi Ukraina majandusliku 
integreerimise teel Euroopasse;

2. tunnustada suuri jõupingutusi, mida Ukraina valitsus on teinud tõkete üldiseks 
kõrvaldamiseks, geograafiliste tähiste kohandamisel, sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete, 
konkurentsi ja tehniliste kaubandustõkete vallas, aga ka tagasihoidlikumaid saavutusi 
põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu valdkondades, nagu investeeringud, 
teenused, põllumajandus, energia ja eksporditõkked;

3. valmistuda lepingu rakendumiseks ette koos Ukrainaga, et kohustused, mis ei ole seotud 
eeltingimustega ega anna koheseid tagajärgi, saaksid tegelikuks ja avaldaksid 
pikemaajalist tuntavat mõju; võimaldada Ukrainal kasutada liberaliseerimisjärgset 
kohanemisfondi, nagu on ette nähtud Euroopa naabruspoliitika riiklikus näidisprogrammis 
aastateks 2011–2013, ning tehnilist abi tolliküsimustes ja geograafiliste tähiste 
kohandamiseks;

4. nõuda jätkuvalt Ukrainalt ühepoolseid poliitilisi ja majandusreforme, mis tooksid kaasa 
eelkõige energia ja transpordi infrastruktuuri moderniseerimise; aidata ettevõtteid, 
lihtsustades nende jaoks eeskätt juurdepääsu laenudele ja maale ning hõlbustades ja 
kiirendades maksukogumist ja tolliprotseduure; vähendada bürokraatiat ja võidelda 
korruptsiooniga; tugevdada õigusriiklust ja demokraatiat;

5. tunnistada tõsiasja, et kui sõlmitakse assotsieerimisleping, mille põhiosaks on põhjalik ja 
laiaulatuslik vabakaubandusleping, siis on sellest kahekordselt kasu Ukraina õigusriikluse 
tugevdamiseks: ELi investeerijatele ja ettevõtjatele annab see kõrgemad kaitsestandardid 
ning Ukraina jaoks tugevdab euroopalikke õigusriigi ja demokraatia põhimõtteid, mille 
puudumine on viimastel kuudel väga selgelt ilmnenud (Julia Tõmošenko juhtum);

6. tagada, et EL teeks järjepidevalt samasuguseid edusamme seoses teiste idapartnerluse 
riikidega, kes on valmis järgima demokraatlikke väärtusi ja kaubanduse avatust;

7. järgida avatud ja ratsionaalset lähenemist viisavabadusele, kui see jõuab rakendusetappi, 
ning ELi otsuste tegemisel lähtuda ausast hinnangust jõupingutuste kohta, mida Ukraina 
on teinud oma kohustuste täitmiseks.


