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SUGGESTIES

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is van mening dat de sluiting van de onderhandelingen over de diepgaande en uitgebreide 
vrijhandelsruimte uiterlijk eind 2011 moet worden ondersteund, aangezien deze 
onderhandelingen een positieve stap zijn in de richting van de economische integratie van 
Oekraïne in Europa;

2. is van mening dat de aanzienlijke inspanningen moeten worden erkend die de Oekraïense 
regering heeft geleverd om de belemmeringen in het algemeen te verminderen, om de 
geografische benamingen aan te passen en op het gebied van sanitaire en fytosanitaire 
maatregelen, mededinging en technische belemmeringen voor het handelsverkeer, 
alsmede de beperkte verwezenlijkingen van de diepgaande en uitgebreide 
vrijhandelsruimte met betrekking tot de belemmeringen op gebieden als investeringen, 
diensten, landbouw, energie en export;

3. is van mening dat de EU zich op de uitvoering ervan moet voorbereiden samen met de 
Oekraïne, zodat de toezeggingen die niet aan voorwaarden zijn gebonden en die geen 
onmiddellijk voordeel opleveren, tot reële resultaten leiden en een substantiële impact 
hebben op lange termijn; is van mening dat Oekraïne middelen moet krijgen om zich aan 
de situatie na de liberalisering aan te passen, overeenkomstig het nationale indicatieve 
programma voor 2011-2013 in het kader van het Europees nabuurschapsbeleid, en ook 
technische hulp voor douanekwesties en de aanpassing van de geografische benamingen;

4. is van mening dat voort op unilaterale politieke en economische hervormingen in 
Oekraïne moet worden aangedrongen, met het oog op een modernisering van de 
infrastructuur van het land, met name op het gebied van energie en transport; is van 
mening dat het bedrijfsleven moet worden geholpen, het meest dringend via 
gemakkelijkere toegang tot krediet en grond en eenvoudigere en snellere processen voor 
belastinginning en douane; vraagt dat een einde wordt gemaakt aan bureaucratie en 
corruptie; vraagt dat de rechtsstaat en democratische praktijken worden gehandhaafd;

5. is van mening dat moet worden erkend dat de sluiting van de associatieovereenkomst, met 
de diepgaande en uitgebreide vrijhandelsruimte als kern, zal zorgen voor een dubbele 
versterking van de rechtsstaat in Oekraïne: voor investeerders en handelaars uit de EU zal 
zij leiden tot een hoger niveau van bescherming en voor Oekraïne zal zij een versterking 
opleveren van de Europese principes op het gebied van recht en democratie, waaraan het 
tekort de laatste maanden bijzonder duidelijk is geworden (zaak-Julia Timoshenko);

6. is van mening dat ervoor moet worden gezorgd dat de EU op consistente wijze 
soortgelijke vooruitgang boekt met de andere oostelijke partners die bereid zijn de 
democratische waarden te eerbiedigen en de handel open te stellen;

7. is van mening dat het visumliberaliseringsproces, wat de uitvoeringsfase ervan betreft, 
open en rationeel moet worden aangepakt, waarbij de EU-besluiten moeten worden 
gebaseerd op een billijke beoordeling van de inspanningen van Oekraïne om zijn 
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verplichtingen na te komen.


