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PASIŪLYMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. remti derybų dėl glaudaus bendradarbiavimo plataus masto laisvosios prekybos erdvės 
užbaigimą iki 2011 m. pabaigos, nes tai būtų teigiamas poslinkis siekiant Ukrainos 
ekonominės integracijos į Europą;

2. pripažinti dideles Ukrainos vyriausybės dedamas pastangas visur naikinti kliūtis diegiant 
geografines nuorodas, taip pat sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių srityje, 
konkurencijos, techninių prekybos kliūčių srityse, taip pat ribotus pasiekimus, susijusius 
su glaudaus bendradarbiavimo plataus masto laisvosios prekybos erdve, investicijų, 
paslaugų, žemės ūkio ir eksporto kliūčių srityse;

3. pasirengti susitarimą įgyvendinti kartu su Ukraina taip, kad įsipareigojimų, kurie dar 
nebuvo paremti išankstinėmis sąlygomis ir kurie greitai neatneš naudos, būtų laikomasi ir 
kad jie ilgainiui darytų didelį poveikį; Ukrainai suteikti prisitaikymo prie liberalizavimo 
padarinių lėšas, kaip numatyta 2011–2013 m. Europos kaimynystės politikos 
nacionalinėje orientacinėje programoje, ir techninę paramą muitų bei geografinių nuorodų 
diegimo srityse;

4. toliau raginti Ukrainoje vykdyti politines ir ekonomines reformas, kurias atlikus būtų 
galima modernizuoti jos infrastruktūras, ypač energetikos ir transporto sektoriuose; kuo 
skubiau padėti verslui suteikiant jam lengvesnę prieigą prie paskolų ir žemės valdų ir 
supaprastinant bei paspartinant mokesčių rinkimo ir muitų taikymo procesus; taip pat 
panaikinti biurokratizmą ir korupciją ir stiprinti teisinę valstybę bei demokratinę praktiką;

5. pripažinti, kad priėmę asociacijos susitarimą, kurio centre būtų glaudaus 
bendradarbiavimo plataus masto laisvosios prekybos erdvė, turėtume dvejopą teisinės 
valstybės stiprinimo Ukrainoje priemonę; priėmus šį susitarimą ES investuotojai ir 
prekiautojai galės naudotis aukštesniais apsaugos standartais, Ukrainoje tai stiprins
Europos teisinius ir demokratinius principus, kurių trūkumas taip ryškiai matyti 
pastaraisiais mėnesiais (Julijos Tymošenko byla);

6. užtikrinti, kad ES nuosekliai darytų tą pačią pažangą kartu su kitomis rytinėmis 
partnerėmis, norinčiomis laikytis demokratinių vertybių ir atviros rinkos principų;

7. laikytis atviro ir racionalaus požiūrio į vizų liberalizavimo procesą, kai bus pradėtas jo 
įgyvendinimo etapas, ES sprendimus grindžiant teisingu vertinimu, kaip Ukraina laikosi 
savo įsipareigojimų.


