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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

idapartnerluse kaubandusaspektide kohta

(2011/2306(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse käimasolevaid läbirääkimisi ELi–Ukraina, ELi–Moldova, ELi–Gruusia, 
ELi–Armeenia ja ELi–Aserbaidžaani assotsieerimislepingute üle, mis sisaldavad olulisi 
kaubanduse elemente,

– võttes arvesse nõukogu 22. jaanuari 2007. aasta järeldusi, millega võeti vastu 
läbirääkimisjuhised ELi–Ukraina assotsieerimislepingu kohta, mis hõlmab põhjalikku ja 
laiaulatuslikku vabakaubanduspiirkonda,

– võttes arvesse nõukogu 10. mai 2010. aasta järeldusi, millega võeti vastu 
läbirääkimisjuhised ELi–Armeenia ja ELi–Gruusia assotsieerimislepingute kohta, mis 
mõlemad hõlmavad põhjalikku ja laiaulatuslikku vabakaubanduspiirkonda,

– võttes arvesse nõukogu 15. juuni 2009. aasta järeldusi, millega võeti vastu 
läbirääkimisjuhised ELi–Moldova assotsieerimislepingu kohta, ning nõukogu 20. juunil 
2011. aastal vastu võetud täiendavaid üksikasjalikke läbirääkimisjuhiseid põhjaliku ja 
laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna kohta,

– võttes arvesse nõukogu 10. mai 2010. aasta järeldusi, millega võeti vastu 
läbirääkimisjuhised ELi–Aserbaidžaani assotsieerimislepingu kohta,

– võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja toonase Nõukogude Liiduga 1989. aastal sõlmitud 
ning seejärel Valgevene poolt heaks kiidetud kaubandus- ja koostöölepingut,

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja 25. mai 2011. aasta ühisteatist uue lähenemisviisi kohta muutuvale naabrusele 
(COM(2011) 0303),

– võttes arvesse Euroopa naabruspoliitika (ENP) arengut alates 2004. aastast ja eelkõige 
komisjoni eduaruandeid selle elluviimise kohta,

– võttes arvesse Armeenia, Aserbaidžaani, Gruusia ja Moldovaga ühiselt vastu võetud 
tegevuskavasid ning Ukrainaga vastu võetud assotsieerimiskava,

– võttes arvesse 7. mail 2009. aastal Prahas toimunud idapartnerluse tippkohtumise ja 29.–
30. septembril 2011. aastal Varssavis toimunud idapartnerluse tippkohtumise 
ühisavaldusi,

– võttes arvesse Euronesti parlamentaarse assamblee loomist selle 3. mai 2011. aasta 
asutamisdokumendiga,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 8 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 
207,
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– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A7-0000/2012),

A. arvestades, et idapartnerite suhtes on läbivaadatud Euroopa naabruspoliitika peamine 
eesmärk ja taotlus põhjalikke ja laiaulatuslikke vabakaubanduslepinguid (Deep and 
Comprehensive Free Trade Agreement – DCFTA) hõlmavate assotsieerimislepingute 
sõlmimine ja rakendamine;

B. arvestades, et pärast 2011. aastal ELi lõunanaabruses aset leidnud ja nüüd araabia kevade 
nime all tuntud revolutsioonilisi liikumisi on EL pööranud väga palju tähelepanu 
lõunanaabritele; arvestades, et idapartnerluse riigid ja ELi kaubandussuhted nendega 
väärivad täpselt sama palju tähelepanu kui ELi lõunanaabrid;

C. arvestades, et põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu läbirääkimised Ukrainaga 
viidi lõpule 2011. aasta oktoobris; arvestades, et DCFTA jõustub alles pärast ELi–Ukraina 
assotsieerimislepingu sõlmimist, millele on hetkel takistuseks ELi rahulolematus Ukraina 
sisepoliitilise arenguga;

D. arvestades, et nõukogu kiitis 2011. aasta detsembris heaks põhjaliku ja laiaulatusliku 
vabakaubanduslepingu läbirääkimised Gruusia ja Moldovaga ning läbirääkimiste esimene 
voor peaks aset leidma 2012. aasta kevadel;

E. arvestades, et 2011. aastal tegi Armeenia suuri edusamme peamiste soovituste täitmiseks 
ning põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu läbirääkimised võivad seetõttu 
lähitulevikus alata;

F. arvestades, et WTOga ühinemise protsess on Aserbaidžaanis kestnud 1997. aastast alates,
kuid edusammud on olnud kesised ja praegu ollakse ummikseisus ning see on ELiga 
DCFTA läbirääkimiste alustamise peamine takistus;

G. arvestades, et Valgevene on seni osalenud erinevates idapartnerluse platvormides ainult 
piiratud ulatuses; arvestades, et Valgevene ja ELi vaheliste suhete tugevdamine aitaks 
suuresti kaasa idapartnerluse lõppeesmärgi saavutamisele, milleks on progress, stabiilsus 
ja heaolu ELi idanaabruses;

H. arvestades, et ELi idapartneritel kui endistel Nõukogude Liidu vabariikidel on sama 
ajalooline ja institutsiooniline taust ning nende viimase kahekümne aasta poliitilises ja 
majanduslikus üleminekus esinenud probleemid on sarnased;

Üldised kaalutlused

1. peab põhjalikke ja laiaulatuslikke vabakaubanduslepinguid ELi kahepoolse 
kaubanduspoliitika üheks kõige paljutõotavamaks vahendiks, mis ei suurenda mitte ainult 
majanduslikku integratsiooni kaubandustõkete järkjärgulise eemaldamise abil, vaid aitab 
ka ühtlustada õigusraamistikku kaubandust mõjutavates valdkondades, milleks on 
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eelkõige sanitaar- ja fütosanitaareeskirjad, investeeringute kaitse, loomade heaolu, tolli- ja 
piiriprotseduurid, konkurents ja riigihanked; on seisukohal, et põhjalike ja laiaulatuslike 
vabakaubanduslepingute sõlmimine on hädavajalik, et vältida protektsionismi kaldumist 
globaalsel tasandil;

2. rõhutab, et idapartnerite abistamiseks peamiste soovituste järgimisel ja nende 
rakendussuutlikkuse suurendamisel on olulised terviklik institutsioonide ülesehitamise 
programm, tehnilise abi ja teabevahetuse programm (TAIEX) ning mestimisprogrammid;

3. möönab, et ELiga kaubandussuhete edendamiseks tuleb idapartneritel lühiajaliselt ohvreid 
tuua; rõhutab, et kodanikuühiskonna toetus pikaajalise kasu suurendamisele ja selles 
osalemine on reformiprotsessi edukuse tagaja;

4. on arvamusel, et nagu kirjeldati ülalmainitud ühisteatises uue lähenemisviisi kohta 
muutuvale naabrusele, on kaubandussuhetes idapartneritega õige kohaldada 
diferentseeritud käsitusviisi koos põhimõttega, mille kohaselt toetus oleneb tehtud 
edusammudest, sest nii on võimalik premeerida neid, kes on teinud kõige rohkem 
edusamme ja kes motiveerivad teisi oma jõupingutusi suurendama;

5. on veendunud, et idapartnerite ja ELi majanduslikku integratsiooni ei saa tõhusalt teostada 
ilma idapartnerite omavahelise majandusliku integratsioonita; avaldab sellega seoses 
kahetsust, et piirkondlikud külmutatud konfliktid on palju aastaid põhjustanud ja 
põhjustavad jätkuvalt mõnele idapartnerile tohutut majanduslikku kahju;

6. kiidab heaks komisjoni ettepaneku mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 kohta, 
milles soovitatakse suurendada Euroopa naabruspoliitika rahastamist 40%; rõhutab oma 
seisukohta, et idapartnerid ei saa ise kanda õigusaktide ühtlustamise ega vajalike 
institutsiooniliste ja struktuuriliste reformide kulusid ning et ELi finantstoetus aitab kaasa 
nende reformipüüdluste õnnestumisele; kutsub sellega seoses nõukogu üles suurendama 
rahastamist komisjoni soovitatud tasemele;

7. rõhutab ELi idapartnerluse riikide parlamentide tähtsust kaubandusalaste õigusaktide 
ühtlustamisel ELi acquis’ga, sest see on tulevaste vabakaubanduslepingute sõlmimise ja 
nõuetekohase rakendamise eeldus; palub ELil ja selle liikmesriikidel anda neile suuremat 
tehnilist abi;

8. väljendab heameelt Ukraina ja Moldova liitumise üle energiaühenduse asutamislepinguga, 
arvestades selle võimalikku tähtsat rolli ELi energiajulgeoleku eesmärkide saavutamisel 
ning nende riikide julgeolekule kaasa aitamisel;

9. väljendab rahulolu kõigi idapartnerlust tugevdavate jõupingutuste üle, iseäranis komisjoni 
juhtalgatuste üle VKEde, piirkondlike energiaturgude ja energiatõhususe kohta;

10. palub komisjonil edasi arendada ELi Musta mere strateegiat kui ELi energiaalase 
välisstrateegia tähtsat osa, sest Musta mere geostrateegiline asukoht pakub olulist 
energiajulgeoleku ja energiavarustuse mitmekesistamise potentsiaali;

11. leiab, et Euronesti parlamentaarne assamblee ja eelkõige selle majandusliku 
integratsiooni, õigusaktide ühtlustamise ja ELi poliitikale lähenemise komisjon ning 
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energiajulgeoleku komisjon on ideaalne platvorm kaubandusküsimuste arutamiseks 
Euroopa Parlamendi liikmete ja ELi idapartnerluse riikide parlamentide vahel; avaldab 
lootust, et Valgevene parlamendi liikmetele esitatud tingimused Euronesti parlamentaarse 
assambleega liitumiseks täidetakse lähitulevikus;

12. rõhutab, et DCFTA ei ole idapartneritele antav abi, vaid kaubandustehing, mis toob 
vastastikust kasu mõlemale osapoolele; toonitab, et DCFTA ei too idapartneritele üksnes 
majanduslikku kasu, vaid võib samuti kiirendada institutsioonilisi reforme, ajakohastamist 
ja arengut;

13. võtab teadmiseks, et 18. oktoobril 2011. aastal loodi suurema osa Sõltumatute Riikide 
Ühendusse kuuluvate riikide vahel vabakaubanduspiirkond, kuhu kuuluvad ELi 
idapartnerid, välja arvatud Gruusia ja esialgu Aserbaidžaan; tunnistab, et võimalik 
vabakaubandusleping ELiga ei välista ELi partnerite õigust sõlmida 
vabakaubanduslepinguid teiste riikidega, ja toonitab, et ELi jaoks on tähtis pakkuda 
idapartneritele atraktiivset ja mõistlikku alternatiivi;

14. on kindel, et põhjalike ja laiaulatuslike vabakaubanduslepingute edu sõltub suurel määral 
nende nõuetekohasest elluviimisest, mida saab tagada ainult avatud, läbipaistvas ja 
korruptsioonivabas ärikeskkonnas;

15. märgib, et isegi kui suurem osa idapartnereid esindab ELi jaoks väga väikest turgu, on ELi 
huvides ennekõike oma idanaabruse heaolu ja stabiilsus ning ELi ja selle idapartnerite 
stabiilsed ja etteaimatavad suhted suurendavad kahtlemata kaubandusmahtu mõlemas 
suunas;

16. märgib, et hoolimata sellest, et Gruusiat ja Moldovat on peamiste soovituste ehk DCFTA 
läbirääkimiste algatamise tingimuste järgimisel saatnud piisav edu, peavad nad siiski veel 
tagama, et nad pühenduvad reformiprotsessile pikaajaliselt ning et läbirääkimiste ajal 
toimub järjepidev reformiprotsess; rõhutab, et mõlemad riigid peavad veel tegema suuri 
edusamme õigusreformis, eriti tehniliste kaubandustõkete, sanitaar- ja 
fütosanitaarmeetmete, intellektuaalomandi õiguste ja konkurentsiõiguse valdkonnas;

17. väljendab muret idapartnerite institutsioonilise suutlikkuse üle seoses DCFTA tegeliku 
elluviimisega; rõhutab, et DCFTA sõlmimine ei taga iseenesest edu, välja arvatud juhul, 
kui sellega kaasnevad tõhusad konkurentsialased ja korruptsioonivastased meetmed;

Armeenia

18. kiidab Armeenia valitsust peamiste soovituste järgimiseks tehtud jõupingutuste 
suurendamise eest 2011. aastal, tänu millele suleti 20 läbirääkimispeatükki;

19. julgustab Armeeniat jätkama tööd samasuguse entusiasmiga, et täita kõik tingimused 
DCFTA läbirääkimiste alustamiseks lähikuudel;

20. avaldab kahetsust asjaolu üle, et Mägi-Karabahhi konflikt kajastub ikka veel Armeenia 
suletud piirides Aserbaidžaani ja Türgiga, sest see hoiab riiki juurdepääsuteede puudumise 
tõttu majanduslikus isolatsioonis; rõhutab, et muu hulgas on ka piiride avamine oluline 
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tingimus välismaiste investeeringute ligitõmbamiseks;

21. on mures märkide pärast, mis näitavad, et poliitika- ja äriringkondade vahel on jätkuvalt 
tihedad sidemed ning eksisteerivad suured tõkked ettevõtjate tegevusele, sh läbipaistmatu 
maksusüsteem ja investeeringute kaitse madal tase;

22. avaldab Armeeniale tunnustust ühinemise eest WTO mõnepoolse lepinguga riigihangete 
kohta 2011. aasta septembris; on veendunud, et see samm on kasulik Armeenia kui 
usaldusväärse kaubanduspartneri mainele;

23. rõhutab, et põhjalik ja laiaulatuslik vabakaubandusleping peaks hõlmama Armeenia tõsist 
pühendumust oma sisepoliitika reformimisele vastavalt ELi standarditele ja tõhusaid 
korruptsioonivastaseid meetmeid;

24. soovitab samuti, et DCFTA sisaldaks meetmeid, mille eesmärk on tugevdada 
konkurentsiõiguse rakendamist, võimaldades nii välisinvestoritel ja ettevõtjatel osaleda 
eelkõige Armeenia ehitus- ja energiatööstuses;

25. nõuab tungivalt, et Armeenia kiirendaks ELi sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete järgimise 
protsessi, mis võimaldaks Armeenia ekspordi mitmekesistamist, et see sisaldaks ka 
põllumajandustooteid;

26. usub, et Armeenia piiride avamise tulemusena vähenev sõltuvus Venemaa 
kaubanduslikust toetusest ja Venemaa valitsuse abist edendab Armeenia majanduskasvu; 
usub, et põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu sõlmimine ELiga oleks selles 
valdkonnas eriti kasulik;

Aserbaidžaan

27. tunnustab Aserbaidžaani jõupingutusi ja saavutusi õigusaktide ühtlustamisel ELi 
acquis’ga; väljendab sellega seoses heameelt uue tolliseadustiku ja ehitusseadustiku 
hiljutise vastuvõtmise üle;

28. rõhutab, et Aserbaidžaani ühinemine WTOga on DFCTA läbirääkimiste alustamise 
põhieeldus ja viib seega ELi–Aserbaidžaani kaubandussuhted järgmisele tasemele; 
märgib, et Aserbaidžaani majanduse olemus ei motiveeri riiki tugevalt WTO liikmeks 
püüdlema ega ELiga põhjalikku ja laiaulatuslikku vabakaubanduslepingut sõlmima; 
rõhutab siiski, et vabakaubanduspiirkonna kasu ei ole puhtalt majanduslik, vaid see võib 
tuua kaasa pidevat progressi ja heaolu paljudes teisteski valdkondades; nõuab seetõttu 
tungivalt, et Aserbaidžaani valitsus suurendaks jõupingutusi WTOga ühinemiseks; palub 
selleks ELil anda Aserbaidžaanile vajalikku abi;

29. avaldab Aserbaidžaanile tunnustust selle viimaste aastate märkimisväärse majanduskasvu 
üle; märgib aga, et naftasektor annab 50% Aserbaidžaani SKPst, 95% riigi ekspordist ja 
60% selle eelarvetuludest ning see teeb Aserbaidžaani majanduse sõltuvaks naftahinna 
kõikumistest; palub sellega seoses Aserbaidžaani valitsusel kaaluda tõhusate ja püsivate 
meetmete võtmist, et riigi majandust mitmekesistada;
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30. tuletab meelde, et Aserbaidžaanil on suur põllumajandusliku tootmise edasiarendamise 
potentsiaal, ja soovitab Aserbaidžaani valitsusel seda valdkonda arvesse võtta kui 
võimalikku olulist sammu riigi majanduse ja ELi eksporditava kauba mitmekesistamiseks, 
järgides ELi sanitaar- ja fütosanitaarnõudeid;

31. kutsub Aserbaidžaani valitsust üles osalema sisuliselt korruptsioonivastases võitluses ja 
suurendama ettevõtjate juurdepääsu rahastamisele, muutes nii riigi majanduse 
konkurentsivõimelisemaks ja atraktiivseks välisinvesteeringutele;

32. toetab igati tulevase ELi–Aserbaidžaani assotsieerimislepingu kaubandusteemalise osa 
muutmist põhjalikuks ja laiaulatuslikuks vabakaubanduslepinguks siis, kui kõik 
tingimused on täidetud;

Valgevene

33. tuletab meelde, et nõukogude ajal oli Nõukogude Liidu riikidest kõige säästvam ja 
püsivam majanduskasv Valgevenes – eelisolukord, mis ei jäänud kahjuks püsima –, aga 
1986. aasta Tšernobõli tuumaelektrijaama katastroofi tõttu saastus täiesti 25% riigi 
territooriumist ja tekkisid kohutavad sotsiaalsed ja tervisekahjud, millest ülesaamiseks 
kulub veel palju aastaid;

34. väljendab heameelt Valgevene ametivõimude saavutatud kiiduväärt tulemuste üle 
võitluses Tšernobõli katastroofi tagajärgedega;

35. kiidab Valgevenet makromajanduse suhtelise stabiilsuse säilitamise eest, eelkõige suurte 
tööstusüksuste tootmistegevuse jätkumise ja toidutööstuse suutlikkuse eest;

36. rõhutab Valgevene strateegilise positsiooni tähtsust energia ja eelkõige ELi maagaasitarne 
transiitriigina; toonitab sellega seoses, et oluline on anda energiasektorile abi piirkondliku 
Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi raames (nt energiataristu kaudu);

37. rõhutab vajadust ELi abi suurendamise järele, et parandada haldusstruktuuride 
tulemuslikkust;

38. juhib tähelepanu asjaolule, et ELi pangad peavad rohkem osalema tegevuses Valgevene 
territooriumil, et ELi mõju seal ei väheneks;

39. juhib tähelepanu raskustele Valgevene tegeliku majandusolukorra hindamisel, sest ametlik 
statistika varjab sõltumatute vaatlejate sõnul tegelikku olukorda, kus väidetavalt 20% 
valgevenelastest elab allpool vaesuspiiri;

40. märgib, et 80% ettevõtjatest on riigi omandis ja erasektori arengut takistavad 
diskrimineerivad ja meelevaldsed meetmed, õigusaktide muudatused ja suured maksud, 
mis sunnivad erasektorit osaliselt varimajanduses tegutsema;

41. tuletab meelde, et Valgevene ebasoodsa poliitilise ja majandusliku keskkonna tõttu 
külmutasid Rahvusvaheline Valuutafond ja Maailmapank 1996. aastal laenud Valgevenele 
ning EL tegi sama 1997. aastal; märgib, et see kõik heidutas ja heidutab praegugi 
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välisinvestoreid, kusjuures välismaised otseinvesteeringud moodustavad nüüdseks riigi 
SKPst ainult 1%;

42. on veendunud, et toimiva, läbipaistva ja avatud turumajanduse ülesehitamise alustamiseks 
on vaja ellu viia põhjalikud institutsioonilised ja struktuurilised reformid;

43. märgib, et ELiga mis tahes vabakaubanduslepingu läbirääkimiste alustamise 
eeltingimuseks on riigi ühinemine WTOga; kutsub seetõttu Valgevenet üles osalema 
sisuliselt WTOga ühinemise protsessis;

44. on veendunud, et EL peaks kasutama kogu oma nn soovituslikku võimu, et kaasata 
Valgevene tegelikku poliitilisse ja majanduslikku dialoogi ning pakkuma stiimuleid 
vältimatute ja Valgevene elanikkonna jaoks äärmiselt oluliste reformide elluviimiseks;

Gruusia

45. juhib tähelepanu asjaolule, et Maailmapanga hinnangu kohaselt on Gruusia maailma üks 
kiiremini muutuvaid majandusi ja Maailmapank asetas riigi äritegevuseks parimate riikide 
edetabelis 16. kohale;

46. õnnitleb Gruusiat, kuna riik tuli tähelepanuväärselt hästi toime 2008. aastal Venemaaga 
tekkinud sõjalise konflikti vapustava mõjuga majandusele ja on edukalt suunanud oma 
ekspordi teistele turgudele;

47. tunnustab asjaolu, et Gruusia valitsus püüab tugevdada intellektuaalomandi õiguste 
kaitset, aga märgib, et kõigi riikide võrdluses esineb Gruusias endiselt kõige rohkem 
piraattarkvara (95%); kutsub sellega seoses Gruusia valitsust üles jätkama järeleandmatut 
võitlust piraatluse vastu;

48. avaldab aga kahetsust, et Gruusia on jätkuvalt üks vaesemaid idapartnereid, ja rõhutab, et 
DCFTA aitaks vallandada Gruusia potentsiaali ja võimaldada tal muutuda investeeringuid 
ligitõmbavaks riigiks;

49. toetab Gruusia uut hankesüsteemi, mis võimaldab korraldada elektroonilisi 
enampakkumisi igat tüüpi lepingute puhul, olenemata nende suurusest või laadist; märgib, 
et Gruusia peaks olema selles valdkonnas ELi liikmesriikidele eeskujuks;

50. palub Gruusial tagada, et pärast DCFTA läbirääkimiste lõppu on kaubandussoodustused 
kasulikud Gruusiast lahku löönud Abhaasiast ja Lõuna-Osseetiast pärit toodetest üksnes 
nõuetele vastavatele toodetele;

Moldova

51. tunnistab rahuloluga, et endiselt piirkonna ühe vaesema riigina tuntud Moldova on 
viimastel aastatel läbi teinud väljapaistva reformiprotsessi ja riik on suurel määral 
parandanud oma majandusnäitajaid; toonitab sellega seoses Rahvusvahelise Valuutafondi 
antud rahalise abi ja ELi antud makromajandusliku abi hädavajalikkust;
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52. kordab oma varem väljendatud soovi, et tulevast põhjalikku ja laiaulatuslikku 
vabakaubanduslepingut kohaldataks kogu Moldova territooriumile, sh Moldovast lahku 
löönud Transnistria piirkonnale, sest see võib olla nn soovitusliku võimu vahendiks 
külmutatud konflikti lahendamiseks Transnistrias;

53. märgib, et praegu tuleb Moldova eksport enamasti põllumajandusest ning sellele on ELi 
turul tihe konkurents ja ranged nõuded; on seisukohal, et põhjalik ja laiaulatuslik 
vabakaubandusleping peaks aitama Moldova eksporti mitmekesistada ja riiki 
konkurentsivõimelisemaks muuta;

54. rõhutab, et on oluline, et Moldova jätkaks oma infrastruktuuri ning tehniliste eeskirjade, 
standardimise, vastavuse tõendamise, katsete, turujärelevalve ja metroloogia süsteemide 
ühtlustamist ELi vastavate süsteemidega;

55. märgib, et teenuste ja investeeringute kaitse valdkonnas on veel vaja teha suuri 
edusamme;

56. kutsub ELi ametivõime üles osalema rohkem rahumeelse lahenduse väljatöötamisel 
Moldova territoriaalse taasintegreerimise probleemidele;

Ukraina

57. väljendab heameelt ELi ja Ukraina vahelise põhjaliku ja laiaulatusliku 
vabakaubanduslepingu sõlmimise üle, arvestades, et see on esimene vabakaubandusleping 
ELi ja idapartnerite vahel; on arvamusel, et antud teedrajav leping ja selle sõlmimiseks 
peetud läbirääkimistest saadud kogemused on kahtlemata kasulik eeskuju tulevastes 
DCFTA läbirääkimistes;

58. märgib, et Ukraina on ELi suurim idapartner ja et põhjalik ja laiaulatuslik 
vabakaubandusleping avab ELile uue 50 miljoni tarbijaga turu; on arvamusel, et ELi 
suurim kasu DCFTA rakendamisest tuleneb Ukraina stabiilsemast ja etteaimatavamast 
kaubandus- ja investeerimiskorrast;

59. pooldab Ukraina ametivõimude jõupingutusi keskenduda Ukraina idapoolsete osade 
majandusliku mahajäämuse kaotamisele, mis on tegelik panus Ukraina terviklikkusse;

60. avaldab kahetsust viivituste pärast assotsieerimislepingule allakirjutamisel, sest see leping 
on DCTFA jõustumise eeltingimuseks; avaldab lootust, et allakirjutamist takistavad 
küsimused lahendatakse peagi;

61. juhib aga tähelepanu asjaolule, et põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu 
kohaldamine toob kaasa ka struktuurilised ja poliitilised reformid; seab seetõttu kahtluse 
alla ELi praeguse seisukoha, mille järgi poliitilised reformid on assotsieerimislepingu 
sõlmimise ja seega ka DCFTA eeltingimus; kutsub komisjoni üles uurima, kas on 
võimalusi sõlmida ja rakendada põhjalikku ja laiaulatuslikku vabakaubanduslepingut 
ajutise kokkuleppena, hoolimata sellest, kas assotsieerimisleping on sõlmitud või mitte;

62. tunnistab, et Euroopa struktuuridesse integreerituse poolest on Ukraina kõige 
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eesrindlikum idapartner, kes kohandab järk-järgult oma õigussüsteemi ELi 
õigussüsteemiga ja rahvusvaheliste standarditega ning on teinud suuri edusamme OECD 
standardite ja normide vastuvõtmisel;

63. rõhutab, et DCFTA tulemuslik rakendamine sõltub suurel määral poliitilisest tahtest ja 
haldussuutlikkusest kõiki selle sätteid õigeaegselt ja täpselt rakendada; mõistab, et see on 
Ukraina jaoks tõsine proovikivi, kuna minevikus ei ole Ukraina majanduse ja riigikorra 
reformimine alati edukas olnud ning riigil tuleb endiselt kõvasti pingutada, et tulla toime 
kõigi oma kohustustega WTOga ühinemise protsessi raames ja kohustustega 
Maailmapanga ja Rahvusvahelise Valuutafondi ees;

64. kordab, et põhjalikke majanduslikke, poliitilisi ja institutsioonilisi reforme tuleb 
kiirendada ning neid ellu viia terviklikumalt ja järjepidevamalt, et tagada DCFTA 
nõuetekohane rakendamine ja saada sellest loodetud kasu;

65. on mures Ukraina ettevõtlus- ja investeerimiskeskkonna halbade näitajate pärast, mis 
tulenevad mitmest institutsioonilisest ja süsteemsest puudusest, nagu turuletuleku tõkked,
haldusload, halduskontrollide liigne hulk, läbipaistmatud maksu- ja tollisüsteemid ning 
halb haldustava, ebastabiilne ja läbipaistmatu õigussüsteem ja selle kehv toimimine, nõrk 
ja korrumpeerunud avalik haldus ja kohtuvõim, lepingute kesine jõustamine ja 
omandiõiguste ebapiisav kaitse, infrastruktuuri vähene areng ja monopoliseerimine; nõuab 
tungivalt, et Ukraina valitsus kiirendaks reformiprotsessi, et kõrvaldada mainitud 
takistused vabale ja õiglasele ettevõtlusele ja kaubandusele;

66. märgib, et Ukraina näitajad välismaiste otseinvesteeringute ligitõmbamisel on madalamad 
kui ELi uuematel liikmesriikidel ning enamikul praegustel ja võimalikel ELi 
kandidaatriikidel Lääne-Balkani piirkonnas;

67. kutsub Ukrainat üles kohandama oma riigisiseseid õigusakte, et aidata kaasa vabale ja 
segamatule gaasitransiidile ELi liikmesriikidesse;

68. avaldab lootust, et Ukrainal on piisavalt poliitilist tahet ja julgust, et luua tingimused 
põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu täielikuks ja õigeaegseks 
rakendamiseks, mis oleks selle elanikkonnale äärmiselt kasulik;

69. kutsub ELi ametivõime üles toetama rohkem Ukraina haldusstruktuuride tulemuslikumaks 
muutmist ja ELi standardite edendamist valitsemistava valdkonnas;

*
* *

70. palub nõukogul, komisjonil ja Euroopa välisteenistusel võtta ülaltoodud kaalutlusi ja 
soovitusi asjakohaselt arvesse Armeenia, Aserbaidžaani, Gruusia, Moldova ja Ukrainaga 
sõlmitavate assotsieerimislepingute kaubandust käsitlevate osade rakendamisel ning ELi 
kaubandussuhete edendamisel Valgevenega;

71. palub komisjonil anda regulaarselt ja põhjalikult Euroopa Parlamendile aru läbirääkimiste 
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käigust ning iga põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu jõustumise järgsest 
rakendamise käigust;

72. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, Euroopa 
välisteenistusele ning liikmesriikide ja idapartnerluse riikide valitsustele ja parlamentidele.


