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NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. podporuje uzavretie rokovaní o rozsiahlej a komplexnej zóne voľného obchodu do konca 
roku 2011, pretože by to predstavovalo pozitívny krok k hospodárskemu začleneniu 
Ukrajiny do Európy;

2. vyzýva, aby sa uznalo značné úsilie ukrajinskej vlády pri znižovaní prekážok vo 
všeobecnosti, pri prispôsobovaní zemepisných označení, uplatňovaní sanitárnych 
a fytosanitárnych opatrení, v oblasti hospodárskej súťaže a technických prekážok obchodu 
a aby sa rovnako zohľadnili čiastočné úspechy, pokiaľ ide o rozsiahlu a komplexnú zónu 
voľného obchodu v oblastiach, ako sú investície, služby, poľnohospodárstvo, energetika 
a prekážky vývozu;

3. vyzýva na prípravu spoločnej realizácie tejto zóny s Ukrajinou, aby sa záväzky, ktoré nie 
sú podložené predbežnými podmienkami a neprinesú okamžité výsledky, stali 
skutočnosťou a z dlhodobého hľadiska mali významný vplyv; požaduje, aby sa Ukrajine 
poskytli finančné prostriedky na prispôsobenie sa po fáze liberalizácie, stanovené 
v národnom indikatívnom programe ESP na roky 2011 – 2013, a technická pomoc v 
oblasti colných otázok a prispôsobovania zemepisných označení;

4. vyzýva, aby sa pokračovalo v jednostranných politických a hospodárskych reformách 
na Ukrajine, ktoré by viedli k modernizácii jej infraštruktúry, najmä v oblasti energetiky 
a dopravy, a aby sa podporoval obchod, a to čím skôr uľahčením prístupu k úverom
a pôde a prostredníctvom jednoduchších a rýchlejších postupov výberu daní a ciel; žiada 
odstránenie byrokracie a korupcie, ako aj presadzovanie zásad právneho štátu 
a uplatňovanie demokratických postupov;

5. vyzýva, aby sa uznalo, že uzatvorenie dohody o pridružení, ktorej jadrom bude rozsiahla 
a komplexná zóna voľného obchodu, bude predstavovať dvojaký právny prostriedok 
posilňujúci zásady právneho štátu na Ukrajine: pre investorov a obchodníkov z EÚ 
prinesie vyššie normy ochrany a v prípade Ukrajiny posilní európske zásady práva 
a demokracie, čo je oblasť, kde sa v nedávnych mesiacoch zreteľne prejavili nedostatky 
(prípad Júlie Tymošenkovej);

6. vyzýva na zabezpečenie toho, aby EÚ trvalo dosahovala podobný pokrok v súvislosti 
s ďalšími východnými partnermi usilujúcimi sa o dodržiavanie demokratických hodnôt 
a otvorenosť v oblasti obchodu;

7. vyzýva, aby sa zaujal otvorený a racionálny prístup k procesu liberalizácie vízového 
režimu vo fáze jeho uplatňovania a aby EÚ prijímala rozhodnutia na základe 
spravodlivého posúdenia snáh Ukrajiny o plnenie jej záväzkov.


