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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, 
bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

1. jappoġġja l-konklużjoni tan-negozjati dwar iż-żona ta' kummerċ ħieles profonda u 
komprensiva (DCFTA) sal-aħħar tal-2011, peress li dawn jirrappreżentaw pass pożittiv 
lejn l-integrazzjoni ekonomika tal-Ukraina fl-Ewropa;

2. jirrikonoxxi l-isforzi sostanzjali mwettqa mill-gvern tal-Ukraina bit-tnaqqis ġenerali tal-
ostakoli, bl-adattament tal-indikazzjonijiet ġeografiċi, u fil-qasam sanitarju u fitosanitarju 
(SPS), il-kompetizzjoni, u l-ostakoli tekniċi għall-kummerċ (TBTs), kif ukoll il-kisbiet 
limitati tad-DCFTA f'oqsma bħall-investiment, is-servizzi, l-agrikoltura, l-enerġija u l-
ostakoli għall-esportazzjoni;

3. iħejji għall-implimentazzjoni tagħha flimkien mal-Ukraina sabiex dawk l-impenji li ma 
ssaħħewx bi prekondizzjonijiet u li mhumiex sejrin iħallu rendiment immedjat isiru realtà 
u jkollhom impatt sostanzjali fit-tul; jipprovdi lill-Ukraina fondi ta' aġġustament ta' wara l-
liberalizzazzjoni, kif previst fil-Programm Indikattiv Nazzjonali tal-PEV għall-2011-2013, 
u bl-għoti ta' assistenza teknika għal kwistjonijiet doganali u għall-adattament ta' 
indikazzjonijiet ġeografiċi;

4. jibqa’ jitlob riformi politiċi u ekonomiċi unilaterali fl-Ukraina, li għandhom iwasslu għall-
modernizzazzjoni tal-infrastruttura tagħha, b'mod partikolari fl-enerġija u fit-trasport; 
għajnuna lill-intrapriżi, bl-aktar mod urġenti permezz ta' aċċess imħaffef għal kreditu u 
artijiet u permezz ta' proċessi aktar sempliċi u mħaffa għall-ġbir tat-taxxi u dazji; it-
tneħħija tal-burokrazija u l-korruzzjoni; u l-infurzar tal-istat tad-dritt u tal-prattiki 
demokratiċi;

5. jirrikonoxxi l-konklużjoni tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni, bid-DCFTA fil-qalba tiegħu, li 
għandu jipprovdi rimedju doppju għat-tisħiħ tal-istat tad-dritt fl-Ukraina: għall-investituri 
u l-kummerċjanti tal-UE, għandu jwassal għal standards ta' protezzjoni ogħla, u għall-
Ukraina għandu jsaħħaħ il-prinċipji tal-liġi u d-demokrazija, li n-nuqqas tagħhom sar hekk 
evidenti tul dawn l-aħħar xhur (il-każ ta' Julia Tymoschenko);

6. jiżgura li l-UE konsistentement twettaq progress simili ma’ Sħab oħrajn tal-Lvant li 
jixtiequ jikkonformaw mal-valuri demokratiċi u mal-ftuħ kummerċjali;

7. jadotta approċċ razzjonali u miftuħ għall-proċess tal-liberalizzazzjoni tal-viża meta jasal 
fil-fażi tal-implimentazzjoni tiegħu, billi jibbaża d-deċiżjonijiet tal-UE fuq valutazzjonijiet 
ġusti tal-isforzi magħmula mill-Ukraina biex twettaq l-impenji tagħha.


