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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Rytų partnerystės prekybos aspektų

(2011/2306(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į vykstančias derybas dėl ES ir Ukrainos, ES ir Moldovos, ES ir Gruzijos, 
ES ir Armėnijos, ES ir Azerbaidžano asociacijos susitarimų, į kuriuos įtraukiama svarbių 
prekybos aspektų,

– atsižvelgdamas į 2007 m. sausio 22 d. Tarybos išvadas, kuriomis patvirtinti derybiniai 
nurodymai siekiant sudaryti ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą, apimantį glaudaus 
bendradarbiavimo ir visapusiškos laisvosios prekybos zonos sukūrimą,

– atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 10 d. Tarybos išvadas, kuriomis patvirtinti derybiniai 
nurodymai siekiant sudaryti ES ir Armėnijos bei ES ir Gruzijos asociacijos susitarimus, 
apimančius glaudaus bendradarbiavimo ir visapusiškos laisvosios prekybos zonos 
sukūrimą,

– atsižvelgdamas į 2009 m. birželio 15 d. Tarybos išvadas, kuriomis patvirtinti derybiniai 
nurodymai siekiant sudaryti ES ir Moldovos asociacijos susitarimą, ir į 2011 m. birželio 
20 d. Tarybos patvirtintas papildomas išsamias derybų gaires dėl glaudaus 
bendradarbiavimo ir visapusiškos laisvosios prekybos zonos sukūrimo,

– atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 10 d. Tarybos išvadas, kuriomis patvirtinti derybiniai 
nurodymai siekiant sudaryti ES ir Azerbaidžano asociacijos susitarimą,

– atsižvelgdamas į 1989 m. Europos bendrijos su tuometine Tarybų Sąjunga sudarytą ir 
vėliau Baltarusijos patvirtintą prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą,

– atsižvelgdamas į 2011 m. gegužės 25 d. bendrą Komisijos ir Sąjungos vyriausiojo 
įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai komunikatą dėl naujo požiūrio į 
kintančią kaimynystę (COM(2011) 0303),

– atsižvelgdamas į Europos kaimynystės politikos (EKP) raidą nuo 2004 m., ypač į 
Komisijos pažangos ataskaitas dėl EKP įgyvendinimo,

– atsižvelgdamas į kartu su Armėnija, Azerbaidžanu, Gruzija ir Moldova patvirtintus 
veiksmų planus ir į kartu su Ukraina sudarytą asociacijos darbotvarkę,

– atsižvelgdamas į 2009 m. gegužės 7 d. vykusiame Prahos Rytų partnerystės aukščiausiojo 
lygio susitikime ir 2011 m. rugsėjo 29–30 d. vykusiame Varšuvos Rytų partnerystės 
aukščiausiojo lygio susitikime priimtas bendras deklaracijas,

– atsižvelgdamas į EURONEST parlamentinės asamblėjos sukūrimą jos 2011 m. gegužės 
3 d. steigiamuoju aktu,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 8 straipsnį ir Sutarties dėl Europos Sąjungos 
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veikimo 207 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą (A7-.0000/2012),

A. kadangi sudaryti ir įgyvendinti asociacijos susitarimus, įskaitant glaudaus 
bendradarbiavimo ir visapusiškos laisvosios prekybos zonos (angl. DCFTA) sukūrimą, –
prioritetinis atnaujintos Europos kaimynystės politikos tikslas ir didelis užmojis Rytų 
partnerių atžvilgiu;

B. kadangi po 2011 m. revoliucinių įvykių ES pietinėse kaimyninėse šalyse, dabar žinomų 
kaip Arabų pavasaris, ES interesai pietinių kaimynų atžvilgiu labai sustiprėjo; kadangi 
Rytų partnerystei priklausančios šalys ir ES prekybos ryšiai su jomis verti tiek pat 
dėmesio, kiek ir su ES pietinėmis kaimynėmis;

C. kadangi derybos dėl DCFTA su Ukraina baigtos 2011 m. spalio mėn.; kadangi DCFTA 
įsigalios tik sudarius ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą, kuris dabar stringa dėl ES 
nepasitenkinimą keliančių Ukrainos vidaus politinių įvykių;

D. kadangi deryboms dėl DCFTA su Gruzija ir Moldova Taryba pritarė 2011 m. gruodžio 
mėn. ir pirmasis derybų ratas turėtų įvykti 2012 m. pavasarį;

E. kadangi 2011 m. Armėnija padarė didelę pažangą įgyvendindama pagrindines 
rekomendacijas, todėl derybos dėl DCFTA turėtų būti pradėtos netolimoje ateityje;

F. kadangi Azerbaidžanas į PPO bando įstoti jau nuo 1997 m., tačiau pažanga maža ir 
procesas šiuo metu yra aklavietėje, o tai yra svarbiausia kliūtis pradėti derybas su ES dėl 
DCFTA;

G. kadangi Baltarusija iki šiol įvairiose Rytų partnerystės programose dalyvavo ribotai; 
kadangi glaudesni Baltarusijos ir ES santykiai labai padėtų įgyvendinant galutinį Rytų 
partnerystės tikslą, o tai reikštų ES Rytų kaimynystės politikos pažangą, stabilumą ir 
gerovę;

H. kadangi visoms ES Rytų partnerėms, kurios yra buvusios TSRS valstybės, būdingas tas 
pats istorinis ir institucinis pagrindas ir pastaruosius du dešimtmečius jos susiduria su 
panašiais politinio ir ekonominio pereinamojo laikotarpio sunkumais;

Bendrosios pastabos

1. mano, kad DCFTA sukūrimas – viena iš plačiausio užmojo ES dvišalės prekybos politikos 
priemonių, kuria, laipsniškai panaikinant prekybos kliūtis, pasiekiama ne tik didesnės 
ekonominės integracijos, bet ir poveikį prekybai turinčiose srityse suvienodinami teisės 
aktai, pvz., sanitarijos ir fitosanitarijos normos, investicijų apsaugos, gyvūnų gerovės 
nuostatos, muitinės ir pasienio procedūros, konkurencijos ir viešųjų pirkimų nuostatos; 
mano, kad sudaryti DCFTA būtina siekiant pasaulio mastu kovoti su protekcionizmo 
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tendencijomis;

2. pabrėžia Išsamios institucijų kūrimo programos, Techninės pagalbos ir informacijos 
mainų programos (angl. TAIEX) ir porinių programų svarbą padedant Rytų partnerėms 
įgyvendinti pagrindines rekomendacijas ir stiprinti įgyvendinimo pajėgumus;

3. pripažįsta, kad Rytų partnerės, siekdamos stiprinti savo prekybos ryšius su ES, trumpuoju 
laikotarpiu turi šį tą paaukoti; pabrėžia, jog siekiant sėkmingo reformų proceso būtina, kad 
visuomenė pritartų ilgalaikės naudos siekiams ir dalyvautų juos įgyvendinant;

4. mano, kad diferencijavimas, kartu taikant principą „daugiau už daugiau“, kaip apibrėžta 
minėtame bendrame Komunikate dėl naujo požiūrio į kintančią kaimynystę, taip pat yra ir 
žingsnis tinkama linkme plėtojant prekybos ryšius su Rytų partnerėmis – taip sudaromos 
sąlygos atlyginti toms, kurios daro didžiausią pažangą, ir skatinti kitas labiau stengtis;

5. yra įsitikinęs, kad ekonominė Rytų partnerių integracija į ES negali būti veiksmingai 
pasiekta be pačių Rytų partnerių tarpusavio ekonominės integracijos; šiuo požiūriu 
apgailestauja, kad į aklavietę patekę regioniniai konfliktai kai kurioms Rytų partnerėms 
daugelį metų darė ir tebedaro didžiulius ekonominius nuostolius;

6. teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės 
programos, kuriame siūloma 40 proc. padidinti Europos kaimynystės politikos 
finansavimą; pabrėžia savo nuomonę, kad Rytų partnerės pačios negali atlaikyti teisinio 
derinimo ir reikiamų institucinių bei struktūrinių reformų išlaidų naštos ir kad ES 
finansinė parama padeda pasiekti, kad reformos būtų sėkmingos; šiuo požiūriu ragina 
Tarybą išlaikyti Komisijos pasiūlytą finansavimą;

7. pabrėžia ES Rytų partnerių nacionalinių parlamentų vaidmenį derinant prekybos teisės 
aktus su ES acquis, tai – būtina sąlyga norint susitarti dėl būsimų DCFTA ir tinkamai jas 
sukurti; šiuo aspektu ragina ES ir jos valstybes nares suteikti Rytų partnerėms daugiau 
techninės pagalbos;

8. teigiamai vertina Ukrainos ir Moldovos prisijungimą prie Energijos bendrijos sutarties, 
atsižvelgiant į galimai labai svarbų jų vaidmenį užtikrinant, kad būtų pasiekti ES 
energetinio saugumo tikslai, ir prisidedant prie savo šalies saugumo;

9. teigiamai vertina visas pastangas stiprinti Rytų partnerystę, visų pirma Komisijos 
pavyzdines iniciatyvas, susijusias su MVĮ, regioninėmis energijos rinkomis ir energijos 
vartojimo efektyvumu;

10. ragina Komisiją toliau rengti ES Juodosios jūros strategiją, nes ji, atsižvelgiant į 
geostrateginį vaidmenį, kuris suteikia daug energetinio saugumo ir išteklių tiekimo 
įvairinimo galimybių, – svarbi ES išorės energetikos strategijos dalis;

11. mano, kad EURONEST parlamentinė asamblėja (PA), ypač jos Ekonominės integracijos, 
teisinio derinimo ir konvergencijos su ES politika komitetas ir jos Energetinio saugumo 
komitetas, yra ideali platforma Europos Parlamento ir ES Rytų partnerių nacionalinių 
parlamentų narių diskusijoms prekybos klausimais; išreiškia viltį, kad netolimoje ateityje 
bus įvykdytos sąlygos prie EURONEST PA prisijungti Baltarusijos parlamento nariams;
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12. pabrėžia, kad DCFTA nėra Rytų partnerėms teikiama pagalba; tai – prekybos sandoris, 
teikiantis abipusių pranašumų abiem suinteresuotosioms šalims; pabrėžia, kad DCFTA ne 
tik duos naudos Rytų partnerėms, bet ir padės paspartinti institucines reformas, 
modernizaciją ir vystymąsi;

13. pažymi, kad 2011 m. spalio 18 d. sukurta daugumos Nepriklausomų valstybių sandraugos 
narių laisvosios prekybos zona, apimanti ES Rytų partneres, išskyrus Gruziją ir kol kas –
Azerbaidžaną; pripažįsta, kad būsimu laisvosios prekybos susitarimu su ES jos partnerėms 
nedraudžiama sudaryti laisvosios prekybos susitarimų su kitomis šalimis, ir šiuo klausimu 
pabrėžia, jog svarbu, kad ES pateiktų Rytų partnerėms patrauklią ir perspektyvią 
alternatyvą;

14. primygtinai teigia, kad DCFTA sėkmė daug priklausys nuo tinkamo susitarimų 
įgyvendinimo, o tai galima užtikrinti tik atviroje, skaidrioje ir nekorumpuotoje verslo 
aplinkoje;

15. pažymi, kad net jei dauguma Rytų partnerių Europos Sąjungai yra labai maža rinka, ES 
itin suinteresuota ES Rytų kaimynystės gerove ir stabilumu, be to, ES ir Rytų partnerėms 
palaikant nuolatinius ir iš anksto nustatytus santykius prekybos srautai abiem kryptimis 
neabejotinai didės;

16. pažymi, jog, nepaisant pakankamos pažangos įgyvendinant pagrindines rekomendacijas, 
kaip sąlygą pradėti derybas dėl DCFTA, Gruzija ir Moldova dar turi užtikrinti, kad jų 
įsipareigojimas įgyvendinti reformas būtų ilgalaikis ir kad jos per visą derybų procesą 
vykdytų nenutrūkstamą reformų procesą; pabrėžia, kad abi šalys dar turi daug padaryti 
įgyvendindamos reglamentavimo reformas, ypač susijusias su techniniais prekybos 
suvaržymais, sanitarijos ir fitosanitarijos priemonėmis, intelektinės nuosavybės teisėmis ir 
konkurencijos teise;

17. išreiškia susirūpinimą dėl atitinkamų Rytų partnerių institucijų pajėgumų, reikalingų 
siekiant tikrai sukurti DCFTA; pabrėžia, kad vien sudarius DCFTA savaime sėkmė 
negarantuojama, jeigu kartu nesiimama veiksmingų priemonių konkurencijos ir kovos su 
korupcija srityse;

Armėnija

18. giria Armėnijos vyriausybę, kad ji 2011 m. aktyviau stengėsi įgyvendinti pagrindines 
rekomendacijas – tai leido užbaigti 20 derybų skyrių;

19. ragina Armėniją taip pat entuziastingai tęsti darbą, kad ateinančiais mėnesiais ji galėtų 
įvykdyti visas sąlygas pradėti derybas dėl DCFTA;

20. apgailestauja, kad dėl Kalnų Karabacho konflikto vis dar uždarytos Armėnijos sienos su 
Azerbaidžanu ir Turkija, – nesant susisiekimo maršrutų, šalis lieka ekonomiškai izoliuota; 
pabrėžia, kad sienų atidarymas, inter alia, yra svarbi sąlyga norint pritraukti užsienio 
investicijų;

21. nerimauja dėl esamų ženklų, kad politikos ir verslo sluoksniai tebėra artimai susiję, o 
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verslo subjektams daromos didelės kliūtys, įskaitant neskaidrią mokesčių sistemą ir prastą 
investicijų apsaugą;

22. giria Armėniją už tai, kad 2011 m. rugsėjo mėn. ji prisijungė prie PPO daugiašalių 
susitarimų dėl viešųjų pirkimų; yra įsitikinęs, kad šis žingsnis bus naudingas Armėnijos, 
kaip patikimos prekybos partnerės, įvaizdžiui;

23. pabrėžia, kad į DCFTA susitarimą turėtų būti įtrauktas išsamus Armėnijos įsipareigojimas 
reformuoti savo vidaus politiką siekiant panašių į ES standartų ir taikyti veiksmingas 
kovos su korupcija priemones;

24. be to, rekomenduoja į DCFTA susitarimą įtraukti priemones, kuriomis siekiama stiprinti 
konkurencijos teisės įgyvendinimą, taip sudarant sąlygas užsienio investuotojams ir 
bendrovėms dalyvauti Armėnijos versle, ypač statybos ir energetikos pramonėje;

25. primygtinai ragina Armėniją paspartinti ES galiojančių sanitarijos ir fitosanitarijos 
priemonių įgyvendinimą, taip sudarant galimybę įvairinti Armėnijos eksportą – į jį 
įtraukiant žemės ūkio produktus;

26. mano, kad Armėnijai atvėrus sienas ir stiprinant tarptautinį bendradarbiavimą silpnėja jos 
priklausomybė nuo Rusijos komercinės ir vyriausybinės paramos, o tai padeda Armėnijos 
ekonomikai augti; mano, kad šiuo požiūriu būtų itin naudinga sudaryti DCFTA susitarimą 
su ES;

Azerbaidžanas

27. pripažįsta Azerbaidžano pastangas ir laimėjimus siekiant suderinti savo teisę su ES 
acquis; šiuo požiūriu teigiamai vertina neseniai patvirtintą naują Muitinės kodeksą ir 
Statybos kodeksą;

28. pabrėžia, kad Azerbaidžano įstojimas į PPO – būtina sąlyga norint pradėti derybas dėl 
DCFTA ir taip ES ir Azerbaidžano prekybos ryšius pakylėti į aukštesnį lygmenį; atkreipia 
dėmesį, kad Azerbaidžano ekonomikos pobūdis nesuteikia šaliai stiprios paskatos siekti 
narystės PPO ir su ES sudaryti DCFTA susitarimą; be to, pabrėžia, kad DCFTA nauda ne 
vien ekonominė – susitarimas galėtų suteikti postūmį tvariai pažangai ir gerovei daugelyje 
kitų sričių; todėl primygtinai ragina Azerbaidžano vyriausybę labiau stengtis įstoti į PPO; 
šiuo aspektu ragina ES suteikti Azerbaidžanui reikiamą pagalbą;

29. gerai vertina puikų Azerbaidžano pastarųjų kelerių metų ekonomikos augimą; vis dėlto 
pažymi, kad naftos sektorius sudaro 50 proc. Azerbaidžano BVP, 95 proc. eksporto ir 
suteikia 60 proc. biudžeto pajamų, todėl Azerbaidžano ekonomika priklauso nuo naftos 
kainų svyravimų; šiuo klausimu ragina Azerbaidžano vyriausybę apsvarstyti galimybes 
imtis veiksmingų ir nuoseklių priemonių šalies ekonomikai įvairinti;

30. primena, kad Azerbaidžanas turi gerų galimybių plėtoti žemės ūkį, ir rekomenduoja 
Azerbaidžano vyriausybei atsižvelgti į šią sritį kaip į galimą svarbų žingsnį siekiant 
įvairinti savo ekonomiką ir eksportą į ES laikantis ES sanitarijos ir fitosanitarijos 
reikalavimų;
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31. ragina Azerbaidžano vyriausybę nuoširdžiai pradėti kovoti su korupcija ir pagerinti 
finansavimo prieinamumą verslo subjektams taip didinant šalies ekonomikos 
konkurencingumą ir patrauklumą užsienio investicijoms;

32. tvirtai pritaria, kad kai bus įvykdytos visos sąlygos, būsimo ES ir Azerbaidžano 
asociacijos susitarimo prekybos aspektai būtų pakelti į DCFTA lygmenį;

Baltarusija

33. primena, kad tarybų valdžios laikotarpiu Baltarusijos ekonomikos augimas buvo ilgiausias 
ir reguliariausias iš visų TSRS valstybių, – tai buvo privilegijuota padėtis, kuri, deja, 
išnyko, tačiau po 1986 m. Černobylio atominės elektrinės avarijos 25 proc. šalies 
teritorijos liko itin užteršta, buvo padaryta didžiulė žala sveikatai, taip pat socialinė žala, 
kuriai panaikinti prireiks dar daugelio metų;

34. teigiamai vertina Baltarusijos valdžios institucijų pasiektus teigiamus rezultatus šalinant 
Černobylio katastrofos padarinius;

35. teigiamai vertina, kad Baltarusijoje išlaikomas santykinis makroekonominis stabilumas, 
ypač kad nenutrūko gamyba dideliuose pramonės objektuose, taip pat geri ir maisto 
pramonės rezultatai;

36. pabrėžia, kokia svarbi strateginė Baltarusijos, kaip energijos išteklių tranzito šalies, 
pirmiausia gamtinių dujų tiekimo į ES tranzito šalies, padėtis; šiuo klausimu pabrėžia, 
kaip svarbu teikti pagalbą energetikos sektoriui pagal regioninę EKP priemonę (pvz., per 
energetikos infrastruktūrą);

37. pabrėžia, kad siekiant pagerinti administracinių institucijų veiklos rezultatus reikalinga 
didesnė ES parama;

38. pažymi, jog reikia, kad ES bankai daugiau dirbtų Baltarusijos teritorijoje – kad ten 
nemažėtų ES įtaka;

39. pažymi, kad vertinant tikrąją ekonominę Baltarusijos padėtį kyla sunkumų, nes oficialūs 
statistikos duomenys, nepriklausomų stebėtojų teigimu, neatitinka tikrovės – turimomis 
žiniomis, 20 proc. baltarusių gyvena žemiau skurdo ribos;

40. pažymi, kad 80 proc. įmonių priklauso valstybei, o privačiojo sektoriaus raida stabdoma 
diskriminacinėmis, savavališkai taikomomis priemonėmis, teisės aktų pakeitimais ir 
dideliais mokesčiais, dėl kurių privatusis sektorius iš dalies priverstas veikti šešėlinėje 
ekonomikoje;

41. primena, kad dėl neigiamos politinės ir ekonominės Baltarusijos aplinkos Tarptautinis 
valiutos fondas ir Pasaulio bankas savo paskolas Baltarusijai įšaldė 1996 m., o ES tą patį 
padarė 1997 m.; nurodo, kad visa tai atgrasė ir toliau atgraso užsienio investuotojus, o 
tiesioginės užsienio investicijos dabar sudaro tik 1 proc. šalies BVP;

42. yra įsitikinęs, kad siekiant sukurti veiksnią, skaidrią ir atvirą rinkos ekonomiką reikia 
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atlikti nuodugnias institucines ir struktūrines reformas;

43. atkreipia dėmesį, kad šalies įstojimas į PPO yra sąlyga norint pradėti bet kokias derybas 
dėl laisvosios prekybos susitarimo su ES; todėl ragina Baltarusiją nuoširdžiai pradėti 
stojimo į PPO procesą;

44. yra įsitikinęs, jog ES turėtų pasinaudoti visa galima diplomatija, kad įtrauktų Baltarusiją į 
tikrą politinį ir ekonominį dialogą ir paskatintų imtis būtinų ir itin svarbių Baltarusijos 
gyventojams reformų;

Gruzija

45. atkreipia dėmesį, kad, Pasaulio banko vertinimu, Gruzijos ekonomika yra viena iš 
greičiausiai reformuojamų pasaulyje, o pati Gruzija Pasaulio banko vertinama kaip 
šešiolikta valstybė tarp tų, kuriose geriausia vykdyti verslą;

46. sveikina Gruziją stebėtinai sklandžiai pašalinus didžiulį neigiamą ekonominį 2008 m. 
karinio konflikto su Rusija poveikį ir sėkmingai perorientavus savo eksportą į kitas rinkas;

47. pripažįsta, kad Gruzijos vyriausybė siekia stiprinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą, 
tačiau pažymi, kad Gruzijoje vis dar daugiau piratinės programinės įrangos (95 proc.) 
negu bet kurioje kitoje šalyje; šiuo klausimu ragina Gruzijos vyriausybę kuo aktyviau 
kovoti su piratavimu;

48. vis dėlto apgailestauja, kad Gruzija tebėra viena iš neturtingiausių Rytų partnerių, ir 
pabrėžia, kad DCFTA padėtų Gruzijai panaudoti savo galimybes ir šalis taptų patrauklia 
vieta investuoti;

49. teigiamai vertina naują Gruzijos viešųjų pirkimų sistemą, kurioje sudaromos galimybės 
vykdyti visų sutarčių tipų, nesvarbu, kokia jų vertė ar pobūdis, e. aukcionus; pažymi, kad 
šioje srityje Gruzija turėtų būti pavyzdys ES valstybėms narėms;

50. ragina Gruziją užtikrinti, kad užbaigus derybas dėl DCFTA prekybos lengvatos būtų 
taikomos tik kriterijus atitinkantiems atsiskyrusių Abchazijos ir Pietų Osetijos regionų 
kilmės gaminiams;

Moldova

51. su pasitenkinimu pripažįsta, kad Moldovoje, nors ji ir yra viena iš neturtingiausių regionų 
šalių, per pastaruosius kelerius metų įvyko stebėtinas reformų procesas ir pasiekta daug 
geresnių ekonomikos rezultatų; šiuo aspektu pabrėžia didžiulę Tarptautinio valiutos fondo 
teikiamos finansinės paramos ir ES teikiamos makrofinansinės paramos svarbą;

52. primena anksčiau išreikštą savo pageidavimą, kad būsima DCFTA būtų taikoma visai 
Moldovos teritorijai, įskaitant atsiskyrusį Padniestrės regioną, ir galėtų būti diplomatinė 
priemonė siekiant išspręsti įsisenėjusį Padniestrės konfliktą;
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53. pažymi, kad kol kas didžioji Moldovos eksporto dalis yra žemės ūkio produktų eksportas, 
todėl jis ES rinkoje susiduria su nuožmia konkurencija ir griežtais reikalavimais; mano, 
kad DCFTA turėtų padėti įvairinti Moldovos eksportą ir padaryti šalį konkurencingesnę;

54. pabrėžia, kaip svarbu tęsti Moldovos techninio reglamentavimo, standartizavimo, atitikties 
vertinimo, bandymų, rinkos stebėjimo ir metrologijos infrastruktūros ir sistemų derinimą 
su ES reikalavimais;

55. atkreipia dėmesį, kad paslaugų ir investicijų apsaugos srityse dar reikia nemažos 
pažangos;

56. ragina ES valdžios institucijas aktyviau dalyvauti siekiant rasti taikų Moldovos teritorinės 
reintegracijos problemų sprendimą;

Ukraina

57. teigiamai vertina, kad ES ir Ukraina sudarė DCFTA susitarimą – pirmąjį visų laikų ES ir 
Rytų partnerės laisvosios prekybos susitarimą; mano, kad šis proveržį reiškiantis 
susitarimas ir per derybas įgyta patirtis neabejotinai bus naudingas pavyzdys būsimose 
derybose dėl DCFTA;

58. pažymi, kad Ukraina yra didžiausia ES Rytų partnerė ir kad DCFTA Europos Sąjungai 
atveria naują 50 mln. vartotojų rinką; mano, kad didžiausia DCFTA susitarimo 
įgyvendinimo nauda Europos Sąjungai bus, jei Ukrainoje įsigalės stabilesnė ir labiau 
prognozuojama prekybos ir investicijų tvarka;

59. teigiamai vertina Ukrainos valdžios institucijų pastangas įveikti ekonominį rytinių 
Ukrainos teritorijų atsilikimą – tai tikras įnašas į nacionalinį Ukrainos vientisumą;

60. apgailestauja, kad vėluojama pasirašyti asociacijos susitarimą, kuris yra DCTFA 
susitarimo įsigaliojimo sąlyga; išreiškia viltį, kad susitarimo pasirašymo kliūtys greitai bus 
įveiktos;

61. vis dėlto atkreipia dėmesį, kad, norint taikyti DCFTA susitarimą, reikės imtis ir 
struktūrinių bei politinių reformų; šiuo klausimu abejoja dabartine ES pozicija, pagal kurią 
politinės reformos yra būtina asociacijos susitarimo ir atitinkamai DCFTA susitarimo 
sudarymo sąlyga; ragina Komisiją išnagrinėti galimybes parafuoti ir įgyvendinti DCFTA 
susitarimą nepaisant asociacijos susitarimo sudarymo, t. y. DCFTA susitarimą įgyvendinti 
kaip ad interim susitarimą;

62. pripažįsta, kad integracijos į Europos sistemą požiūriu Ukraina yra daugiausiai pažengusi 
Rytų partnerė, ji pamažu pritaiko savo teisinę sistemą prie ES ir tarptautinių standartų, taip 
pat yra padariusi didelę pažangą tvirtinant EBPO standartus ir normas;

63. pabrėžia, kad sėkmingas DCFTA susitarimo įgyvendinimas daug priklausys nuo politinės 
valios ir administracinių gebėjimų laiku ir tiksliai įgyvendinti visas jo nuostatas; mano, 
kad tai Ukrainai yra didelis iššūkis, nes jos ekonomikos ir valstybės reformų istorija 
nevienareikšmė, Ukraina vis dar neįgyvendino visų stojimo į PPO proceso įsipareigojimų, 
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taip pat įsipareigojimų Pasaulio bankui ir Tarptautiniam valiutos fondui;

64. primena, kad, siekiant tinkamai įgyvendinti DCFTA susitarimą ir iš to gauti naudos, 
būtinosios ekonominės, politinės ir institucinės reformos turi būti vykdomos sparčiau, 
visapusiškiau ir nuosekliau;

65. nerimauja dėl neigiamų su Ukrainos verslo ir investicijų aplinka susijusių ženklų – įvairių 
institucinių ir sisteminių trūkumų, pvz., kliūčių patekti į rinką, administracinių leidimų, 
pernelyg didelio administracinių tikrinimų skaičiaus, neskaidrių mokesčių ir muitų 
sistemų, netinkamo administravimo, nestabilios ir neskaidrios teisinės sistemos ir prasto 
jos veikimo, silpnų ir korumpuotų valstybės administravimo institucijų ir teismų, prasto 
sutarčių vykdymo užtikrinimo ir nepakankamos nuosavybės teisių apsaugos, 
nepakankamai išplėtotos infrastruktūros ir jos monopolizavimo; primygtinai ragina 
Ukrainos vyriausybę sparčiau įgyvendinti reformas, kad minėtosios laisvo ir sąžiningo 
verslo ir prekybos kliūtys būtų pašalintos;

66. pažymi, kad Ukrainos laimėjimai siekiant pritraukti tiesioginių užsienio investicijų, 
palyginti su vėliausiai į ES įstojusiomis valstybėmis narėmis ir su dauguma dabartinių ir 
galimų Vakarų Balkanų kandidačių stoti į ES, vis dar nepakankami;

67. ragina Ukrainą pritaikyti savo vidaus teisės aktus, kad būtų sudarytos geresnės laisvo ir 
nenutrūkstamo dujų tranzito į ES valstybes nares sąlygos;

68. išreiškia viltį, kad Ukraina turės pakankamai politinės valios ir drąsos sudaryti sąlygas 
visapusiškai ir laiku įgyvendinti DCFTA susitarimą, kuris jos gyventojams būtų labai 
naudingas;

69. ragina ES valdžios institucijas suteikti Ukrainai daugiau paramos jos administracinių 
organų veiklos rezultatams gerinti ir ES valdymo standartams diegti;

*
*     *

70. ragina Tarybą, Komisiją ir Europos išorės veiksmų tarnybą deramai atsižvelgti į 
minėtąsias pastabas ir rekomendacijas su Armėnija, Azerbaidžanu, Gruzija, Moldova ir 
Ukraina derantis dėl asociacijos susitarimų prekybos aspektų ir juos įgyvendinant, taip pat 
plėtojant ES prekybos ryšius su Baltarusija;

71. ragina Komisiją reguliariai ir išsamiai atsiskaityti Europos Parlamentui apie derybų 
pažangą, o įsigaliojus kiekvienam DCFTA susitarimui – apie jo įgyvendinimo pažangą;

72. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko 
pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, 
EIVT, valstybių narių ir Rytų partnerystei priklausančių šalių vyriausybėms ir 
parlamentams.
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