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POBUDE

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. podpreti je treba zaključek pogajanj o poglobljenem in celovitem območju proste trgovine 
do konca leta 2011, saj bo to pozitiven korak h gospodarskemu povezovanju Ukrajine z 
Evropo;

2. priznati je treba odločno prizadevanje ukrajinske vlade za splošno zmanjšanje ovir, 
prilagoditev geografskih oznak, sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov, konkurence in 
tehničnih ovir za trgovino, pa tudi delne dosežke poglobljenega in celovitega območja 
proste trgovine na področjih, kot so naložbe, storitve, kmetijstvo, energija in izvozne 
ovire;

3. na izvajanje se je treba pripraviti skupaj z Ukrajino, tako da bodo obveznosti, ki niso 
podprte s pogoji in ne bodo prinesle takojšnjih rezultatov, uresničene in bodo imele velik 
dolgoročen vpliv; Ukrajini je treba dati na voljo sredstva za prilagoditev po liberalizaciji, 
kot je predvideno v nacionalnem okvirnem programu evropske sosedske politike za 
obdobje 2011–2013, in tehnično pomoč za carinska vprašanja in prilagoditev geografskih 
oznak;

4. še naprej je treba pozivati k enostranskim političnim in gospodarskim reformam v 
Ukrajini, ki bodo vodile k modernizaciji infrastrukture v tej državi, zlasti na področju 
energije in prometa, k pomoči podjetjem, predvsem z boljšim dostopom do posojil in 
zemlje ter s preprostejšimi in hitrejšimi postopki zbiranja davkov in carin, k zmanjšanju 
birokratskih ovir in korupcije ter k uveljavitvi pravne države in demokratičnih praks;

5. priznati je treba, da bo sklenitev pridružitvenega sporazuma na osnovi poglobljenega in 
celovitega območja proste trgovine dvojna spodbuda za krepitev pravne države v Ukrajini: 
vlagateljem in trgovcem iz EU bo zagotovila višje standarde zaščite, v Ukrajini pa bo 
okrepila evropska načela pravne države in demokracije, ki so se predvsem v zadnjih 
mesecih izkazala za zelo pomanjkljiva (primer Julije Timošenko);

6. prizadevati si je treba, da bo EU dosledno skrbela za podoben napredek v odnosih z 
drugimi vzhodnimi partnericami, ki so pripravljene spoštovati demokratične vrednote in 
odprto trgovino;

7. zavzeti se je treba za odprt in razumen pristop v postopku vizumske liberalizacije, ko se 
bo začela faza izvajanja, na podlagi odločitve EU o pošteni oceni prizadevanj Ukrajine za 
izpolnitev obveznosti.


