
PA\873896LV.doc PE469.872v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

2011/2132(INI)

1.9.2011

ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Ārlietu komitejai

par ieteikumiem Padomei, Komisijai un Eiropas Ārējās darbības dienestam 
attiecībā uz sarunām par ES un Ukrainas asociācijas nolīgumu
(2011/2132(INI))

Atzinumu sagatavoja: Paweł Zalewski



PE469.872v01-00 2/3 PA\873896LV.doc

LV

PA_NonLeg



PA\873896LV.doc 3/3 PE469.872v01-00

LV

IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atbalstīt sarunu noslēgšanu līdz 2011. gada beigām par nolīgumu attiecībā uz padziļinātu 
un visaptverošu brīvās tirdzniecības zonu (DCFTA), jo tās veicinātu Ukrainas ekonomisko 
integrāciju Eiropā;

2. atzīt Ukrainas valdības īstenotos ievērojamos centienus vispārēju šķēršļu mazināšanā, 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un sanitāro un fitosanitāro pasākumu (SPS) pielāgošanā, 
konkurences jomā un tehnisku tirdzniecības šķēršļu (TBT) mazināšanā, kā arī ierobežotos 
panākumus saistībā ar DCFTA tādās jomās kā ieguldījumi, pakalpojumi, lauksaimniecība, 
enerģētika un eksporta šķēršļu novēršana;

3. sagatavoties nolīguma īstenošanai kopā ar Ukrainu tā, lai tiktu izpildītas saistības, kurām 
nav izvirzīti priekšnosacījumi un kurām nebūs tūlītēju ieguvumu, un lai tās kļūtu par 
realitāti un ilgtermiņā nodrošinātu būtisku ietekmi; piešķirt Ukrainai pielāgošanās fondu 
finansējumu pēc liberalizācijas posma beigām, kā paredzēts Eiropas kaimiņattiecību 
politikas (EKP) valsts indikatīvajā programmā 2011.–2013. gadam, kā arī tehnisko 
palīdzību muitas jautājumu jomā un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu pielāgošanā;

4. turpināt pieprasīt vienpusējas politiskas un ekonomiskas reformas Ukrainā, kuras 
veicinātu infrastruktūras modernizāciju, jo īpaši enerģētikas un transporta jomā; palīdzēt 
uzņēmumiem, nekavējoties nodrošinot vieglāku piekļuvi kredītiem un zemei un 
vienkāršāku un ātrāku nodokļu iekasēšanu un muitas darbību; novērst birokrātiju un 
korupciju; kā arī ievērot tiesiskumu un veicināt demokrātijas praksi;

5. atzīt, ka asociācijas nolīguma noslēgšana, kura centrā ir DCFTA, būs līdzeklis, kas 
divkārši sekmēs tiesiskuma nostiprināšanu Ukrainā, proti, ES ieguldītājiem un tirgotājiem 
nodrošinot augstākus aizsardzības standartus un palīdzot Ukrainai stiprināt Eiropas 
tiesiskuma un demokrātijas principus, kuru trūkums bija uzskatāmi vērojams pēdējo 
mēnešu laikā (Julia Tymoschenko gadījums);

6. nodrošināt, ka ES konsekventi panāk līdzīgus sasniegumus attiecībā uz citām austrumu 
partnervalstīm, kuras ir gatavas ievērot demokrātiskās vērtības un tirdzniecības atvērtību;

7. pieņemt atklātu un racionālu nostāju vīzu režīma liberalizācijas procesā tā ieviešanas 
posmā, pamatojoties uz ES lēmumiem par objektīvu novērtējumu Ukrainas centieniem 
pildīt savas saistības.


