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WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, właściwej 
dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. popiera zakończenie negocjacji dotyczących pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego 
handlu (DCFTA) przed końcem 2011 r., ponieważ będzie to stanowiło pozytywny krok ku 
integracji gospodarczej Ukrainy z Europą;

2. uznaje znaczące wysiłki rządu ukraińskiego na rzecz zmniejszenia ograniczeń we 
wszystkich dziedzinach i dostosowania oznaczeń geograficznych oraz w zakresie środków 
sanitarnych i fitosanitarnych, konkurencji, porozumienia TBT, a ponadto odnotowuje 
pewne osiągnięcia związane z DCFTA w takich dziedzinach, jak inwestycje, usługi, 
rolnictwo, energia i przeszkody eksportowe;

3. wnosi o przygotowanie wdrożenia układu wspólnie z Ukrainą, tak by zobowiązania, które 
nie były obwarowane warunkami wstępnymi i które nie przyniosą natychmiastowych 
korzyści, zostały zrealizowane i wywarły znaczący wpływ w perspektywie 
długoterminowej; wzywa do dostarczenia Ukrainie środków umożliwiających 
dostosowanie w okresie po liberalizacji, jak przewidziano w krajowym programie 
orientacyjnym na lata 2011–2013, oraz do zapewnienia pomocy technicznej w kwestiach 
celnych i przy dostosowywaniu oznaczeń geograficznych;

4. wzywa do przeprowadzenia na Ukrainie unilateralnych reform politycznych i 
gospodarczych, które skutkowałyby modernizacją infrastruktury, szczególnie w sektorze 
energii i transportu; apeluje o wspieranie przedsiębiorców, szczególnie przez ułatwienie 
dostępu do kredytów i gruntów oraz przez uproszczenie i przyspieszenie procedur poboru 
podatków i procedur celnych; domaga się ograniczenia biurokracji i usunięcia korupcji 
oraz utrwalenia zasad państwa prawa i demokracji;

5. domaga się uznania, że zawarcie układu o stowarzyszeniu, którego centralną częścią jest 
DCFTA, będzie stanowiło podwójny środek prawny wspierający rządy prawa na 
Ukrainie: w przypadku inwestorów i handlowców zapewni wyższe standardy ochrony, a 
w przypadku samej Ukrainy utrwali europejskie zasady prawa i demokracji, których 
deficyt stał się tak widoczny w ostatnich miesiącach (sprawa Julii Tymoszenko);

6. apeluje o dopilnowanie, by UE poczyniła konsekwentnie podobne postępy w stosunkach z 
innymi partnerami wschodnimi, którzy pragną przestrzegać wartości demokratycznych i 
zapewnić otwartość handlową;

7. wzywa do przyjęcia otwartego i racjonalnego podejścia do procesu liberalizacji reżimu 
wizowego, kiedy rozpocznie się jego realizacja, i do podejmowania decyzji UE na 
podstawie sprawiedliwych ocen działań Ukrainy podjętych na rzecz wypełnienia 
zobowiązań.


