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SUGESTII

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru afaceri externe, competentă 
în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. să sprijine încheierea până la sfârșitul anului 2011 a negocierilor pentru o ZLSAC, 
întrucât acestea reprezintă un pas înainte spre integrarea economică a Ucrainei în Europa;

2. să țină seama de eforturile considerabile făcute de guvernul ucrainean pentru reducerea 
barierelor în general și pentru adaptarea indicațiilor geografice, precum și în aspecte legate 
de măsurile sanitare și fitosanitare (MSF), competiție și barierele tehnice din calea 
comerțului (BTC), dar și de rezultatele limitate ale ZLSAC în domenii precum investițiile, 
serviciile, agricultura, energia și barierele la export;

3. să pregătească împreună cu Ucraina punerea în aplicare, astfel încât angajamentele care nu 
au fost susținute prin condiții preliminare și nu vor avea rezultate imediate să se 
concretizeze și să aibă un impact considerabil pe termen lung; să acorde Ucrainei fonduri 
de ajustare după liberalizare, astfel cum prevede programul indicativ național pentru 
2011-2013 din cadrul PEV, precum și asistență tehnică pentru probleme vamale și pentru 
adaptarea indicațiilor geografice;

4. să solicite în continuare reforme politice și economice unilaterale în Ucraina, care vor 
ajuta la modernizarea infrastructurilor, mai ales în domeniul energiei și transporturilor, la 
sprijinirea sectorului afacerilor, în primul rând prin creșterea accesului la credite și la 
terenuri și prin simplificarea și accelerarea proceselor vamale și a celor legate de 
colectarea impozitelor, la eliminarea birocrației și a corupției și la respectarea statului de 
drept și a practicilor democratice;

5. să recunoască faptul că încheierea Acordului de asociere, având în prim-plan ZLSAC, va 
reprezenta o dublă soluție pentru consolidarea statului de drept în Ucraina: pentru 
investitorii și operatorii economici din UE, încheierea Acordului va duce la standarde mai 
înalte de protecție, iar pentru Ucraina va însemna consolidarea principiilor europene de 
drept și democrație, a căror lipsă a devenit evidentă în ultimele luni (cazul Iulia 
Timoșenko);

6. să se asigure că UE înregistrează în mod consecvent progrese similare cu alți parteneri 
estici care sunt dispuși să respecte valorile democratice și deschiderea comercială;

7. să aibă o abordare rațională și deschisă a procesului de liberalizare a vizelor în ceea ce 
privește punerea în aplicare a acestuia, astfel încât deciziile UE să fie luate în urma unei 
evaluări echitabile a eforturile depuse de Ucraina pentru respectarea angajamentelor sale.


