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JAVASLATOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. támogatja a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodásról (DCFTA) szóló 
tárgyalások 2011 végén történő lezárását, mivel e tárgyalások pozitív előrehaladást 
jelentenek Ukrajnának az európai gazdaságba történő integrációja szempontjából;

2. elismeri az ukrán kormány által az akadályok csökkentése, a földrajzi árujelzések 
alkalmazása, az egységes támogatási rendszer, a verseny, a kereskedelem technikai 
akadályai terén kifejtett jelentős erőfeszítéseket, valamint a DCFTA mérsékelt 
eredményeit a befektetés, a szolgáltatások, a mezőgazdaság, az energia és az 
exportakadályok területén;

3. Ukrajnával együtt felkészül a megállapodás megvalósítására annak érdekében, hogy az 
előfeltételek által nem támogatott, és az azonnali eredményekkel nem kecsegtető 
kötelezettségek teljesíthetőek legyenek és hosszú távon jelentős hatást fejthessenek ki; 
biztosítja, hogy Ukrajna az európai szomszédságpolitika 2011–2013 közötti időszakra 
szóló nemzeti indikatív programjának megfelelően hozzáférjen a liberalizáció utáni 
alkalmazkodási alapokhoz, valamint technikai segítséget kapjon a vámügyek és a földrajzi 
árujelzések alkalmazása területén;

4. továbbra is szorgalmazza az egyoldalú politikai és gazdasági reformokat Ukrajnában, 
amelyek elsősorban az ország energetikai és közlekedési infrastruktúrájának 
korszerűsítéséhez vezetnek; valamint ahhoz, hogy a vállalkozások könnyebben jussanak 
hitelhez és földhöz, illetve elősegítsék a gyorsabb adóbehajtást és vámkezelést, valamint 
az adminisztratív terhek és a korrupció megszűnéséhez, továbbá a jogállamiság és a 
demokratikus gyakorlatok meghonosodásához vezetnek;

5. elismeri, hogy a szabadkereskedelmi megállapodást magában foglaló társulási 
megállapodás megkötése kétszeres gyógyírként fog szolgálni a jogállamiság Ukrajnában 
történő megerősítésére: a megállapodás az uniós befektetők és kereskedők számára 
szigorúbb védelmi előírásokat, Ukrajna számára pedig a jog és a demokrácia európai 
elveinek megerősítését hozza magával; ez utóbbi hiánya az elmúlt hónapokban 
szembetűnővé vált (Julia Timosenko ügye);

6. biztosítja, hogy az Unió a demokratikus értékeknek és a kereskedelem nyitottságának 
megfelelni akaró többi keleti partnerrel hasonló előrehaladást érjen el;

7. a vízumliberalizáció végrehajtási szakaszában nyílt és racionális megközelítést alkalmaz, 
amelynek keretében biztosítja, hogy az uniós határozatok a vállalt kötelezettségek 
teljesítésére irányuló ukrán erőfeszítések korrekt értékelésén alapuljanak.


