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EHDOTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. tuetaan pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppasopimusta koskevien neuvottelujen 
päättämistä vuoden 2011 loppuun mennessä, sillä ne ovat myönteinen askel kohti 
Ukrainan taloudellista yhdentymistä Eurooppaan;

2. tunnustetaan Ukrainan hallituksen huomattavat ponnistelut esteiden vähentämisessä 
yleisesti, maantieteellisten merkintöjen mukauttamisessa sekä terveys- ja 
kasvinsuojelutoimien, kilpailun ja kaupan teknisten esteiden alalla ja pannaan merkille 
pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen rajoitetut saavutukset investointien, 
palvelujen, maatalouden, energian ja viennin esteiden kaltaisilla aloilla;

3. valmistellaan sopimuksen soveltamista yhdessä Ukrainan kanssa, niin että sitoumukset, 
joita ei ole tuettu ennakkoehdoilla ja joista ei tule välitöntä hyötyä, pannaan täytäntöön ja 
niillä on huomattava vaikutus pitkällä aikavälillä; tarjotaan Ukrainalle varoja kaupan 
vapautumisen jälkeiseen tilanteeseen, kuten eurooppalaisen naapuruuden ja 
kumppanuuden kansallisessa maaohjelmassa vuosille 2011–2013 esitetään, ja teknistä 
apua tulleihin liittyen sekä maantieteellisten merkintöjen sopeuttamiseen;

4. jatketaan kehotuksia sellaisiin yksipuolisiin poliittisiin ja taloudellisiin uudistuksiin 
Ukrainassa, jotka johtavat erityisesti energia- ja liikenneinfrastruktuurin 
nykyaikaistamiseen, liikeyritysten auttamiseen, erityisesti helpottamalla pikaisesti 
luotonsaantia ja maankäyttöoikeutta sekä yksinkertaistamalla ja nopeuttamalla 
veronkanto- ja tulliprosesseja, byrokratian ja korruption poistamiseen ja oikeusvaltion 
periaatteen ja demokraattisten käytäntöjen soveltamiseen;

5. todetaan, että sellaisen assosiaatiosopimuksen tekeminen, jonka ytimessä on pitkälle 
menevä ja laaja-alainen vapaakauppasopimus, auttaa kaksin tavoin oikeusvaltion 
vahvistamisessa Ukrainassa: se tarjoaa EU:n sijoittajille ja kaupan toimijoille korkeammat 
suojanormit ja se vahvistaa Ukrainassa eurooppalaisia oikeuden ja demokratian 
periaatteita, joiden puute on viime kuukausina käynyt ilmi niin selvästi (Julija 
Tymošenkon tapaus);

6. varmistetaan, että EU jatkaa johdonmukaisesti samanlaista edistymistä muiden itäisten 
kumppaneiden kanssa, jotka ovat halukkaita toimimaan demokraattisten arvojen 
mukaisesti ja noudattamaan kaupan avoimuutta;

7. otetaan käyttöön avoin ja järkiperäinen toimintatapa viisumivapausprosessissa sen 
täytäntöönpanovaiheessa ja perustetaan EU:n päätökset oikeudenmukaisiin arvioihin 
Ukrainan ponnisteluista sitoumustensa täyttämisessä.


