
PR\892165PL.doc PE483.489v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Handlu Międzynarodowego

2011/2306(INI)

13.2.2012

PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie aspektów handlowych Partnerstwa Wschodniego
(2011/2306(INI))

Komisja Handlu Międzynarodowego

Sprawozdawca: Miloslav Ransdorf



PE483.489v01-00 2/12 PR\892165PL.doc

PL

PR_INI

SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ..............................................3



PR\892165PL.doc 3/12 PE483.489v01-00

PL

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie aspektów handlowych Partnerstwa Wschodniego

(2011/2306(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając trwające negocjacje w sprawie układów o stowarzyszeniu UE-Ukraina, 
UE-Mołdawia, UE-Gruzja, UE-Armenia i UE-Azerbejdżan, które obejmować będą istotne 
elementy handlu, 

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 22 stycznia 2007 r., w drodze których przyjęto 
wytyczne negocjacyjne dla układu o stowarzyszeniu UE-Ukraina obejmującego 
pogłębioną i kompleksową strefę wolnego handlu,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 10 maja 2010 r., w drodze których przyjęto 
wytyczne negocjacyjne dla układów o stowarzyszeniu UE-Armenia i UE-Gruzja 
obejmujących pogłębioną i kompleksową strefę wolnego handlu,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 15 czerwca 2009 r., w drodze których przyjęto 
wytyczne negocjacyjne dla układu o stowarzyszeniu UE-Mołdawia, oraz dodatkowe 
szczegółowe wytyczne negocjacyjne dla pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego 
handlu, przyjęte przez Radę w dniu 20 czerwca 2011 r.,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 10 maja 2010 r., w drodze których przyjęto 
wytyczne negocjacyjne dla układu o stowarzyszeniu UE-Azerbejdżan,

– uwzględniając umowę o handlu i współpracy zawartą przez Wspólnotę Europejską z 
ówczesnym Związkiem Radzieckim w 1989 r., a następnie zatwierdzoną przez Białoruś,

– uwzględniając wspólny komunikat Komisji oraz Wysokiego Przedstawiciela Unii do 
Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie nowej 
koncepcji działań w obliczu zmian zachodzących w sąsiedztwie (COM(2011)0303),

– uwzględniając rozwój europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS) od 2004 r., a zwłaszcza 
sprawozdania z postępu prac nad jej wdrażaniem przedstawiane przez Komisję, 

– uwzględniając plany działania przyjęte wspólnie z Armenią, Azerbejdżanem, Gruzją i 
Mołdawią oraz program stowarzyszeniowy z Ukrainą, 

– uwzględniając wspólne deklaracje przyjęte podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego w 
Pradze w dniu 7 maja 2009 r. oraz szczytu Partnerstwa Wschodniego w Warszawie w 
dniach 29–30 września 2011 r.,

– uwzględniając powołanie Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest w drodze Aktu 
Ustanawiającego z dnia 3 maja 2011 r.,

– uwzględniając art. 8 Traktatu o Unii Europejskiej i art. 207 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, 
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– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A7-0000/2012),

A. mając na uwadze, że zawarcie i wdrożenie układów o stowarzyszeniu obejmujących 
pogłębione i kompleksowe strefy wolnego handlu (DCFTA) należy do priorytetowych 
celów i dążeń zmienionej europejskiej polityki sąsiedztwa wobec partnerów wschodnich;

B. mając na uwadze, że w związku z ruchami rewolucyjnymi, które rozwinęły się w 2011 r. 
w południowym sąsiedztwie UE, znanymi odtąd jako Arabska Wiosna Ludów, 
zainteresowanie UE w znacznej mierze skupiało się na południowych sąsiadach; mając na 
uwadze, że kraje należące do Partnerstwa Wschodniego i ich stosunki handlowe z UE 
zasługują na uwagę w równym stopniu co południowi sąsiedzi UE;

C. mając na uwadze, że negocjacje DCFTA z Ukrainą ukończono w październiku 2011 r.; 
mając na uwadze, że DCFTA wejdzie w życie dopiero po zawarciu układu o 
stowarzyszeniu UE-Ukraina, który jest obecnie zablokowany z powodu niezadowolenia 
UE z wewnętrznej sytuacji politycznej Ukrainy;

D. mając na uwadze, że negocjacje DCFTA z Gruzją i Mołdawią zostały zatwierdzone przez 
Radę w grudniu 2011 r., a pierwsza tura negocjacji powinna się odbyć na wiosnę 2012 r.;

E. mając na uwadze, że w 2011 r. Armenia poczyniła istotne postępy na drodze do 
wypełnienia najważniejszych zaleceń, w związku z czym negocjacje DCFTA mogłyby 
rozpocząć się w najbliższej przyszłości;

F. mając na uwadze, że prace nad przystąpieniem Azerbejdżanu do WTO trwają od 1997 r., 
ale ze względu na niewielki postęp znajdują się obecnie w impasie, co stanowi główną 
przeszkodę do zapoczątkowania negocjacji DCFTA z UE;

G. mając na uwadze, że Białoruś uczestniczyła dotychczas jedynie w ograniczonym zakresie 
w poszczególnych przedsięwzięciach Partnerstwa Wschodniego; mając na uwadze, że 
pogłębienie stosunków pomiędzy Białorusią a UE znacznie przyczyniłoby się do 
osiągnięcia ostatecznego celu Partnerstwa Wschodniego, jakim jest postęp, stabilność i 
dobrobyt we wschodnim sąsiedztwie UE;

H. mając na uwadze, że wszyscy partnerzy wschodni UE jako państwa byłego ZSRR dzielą 
jednakowy kontekst historyczny i instytucjonalny, a w okresie minionych dwudziestu lat 
stali w obliczu podobnych wyzwań w procesie przemian politycznych i gospodarczych;

Uwagi ogólne

1. uważa, że utworzenie DCFTA należy do najambitniejszych narzędzi dwustronnej polityki 
handlowej UE, zapewniając nie tylko większą integrację gospodarczą przez stopniowe 
znoszenie barier handlowych, ale również zbliżenie przepisów w dziedzinach mających 
wpływ na handel, zwłaszcza przepisów sanitarnych i fitosanitarnych oraz przepisów o 
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ochronie inwestycji, dobrostanie zwierząt, procedurach celnych i granicznych, 
konkurencji i zamówieniach publicznych; jest zdania, że zawarcie DCFTA ma 
podstawowe znaczenie w przeciwdziałaniu tendencjom protekcjonistycznym na szczeblu 
światowym;

2. podkreśla znaczenie kompleksowego programu rozwoju instytucjonalnego, instrumentu 
pomocy technicznej i wymiany informacji (TAIEX) oraz programów bliźniaczych w 
przyczynianiu się do wypełnienia najważniejszych zaleceń przez partnerów wschodnich i 
zwiększaniu ich potencjału wdrożeniowego;

3. przyznaje, że poprawa stosunków handlowych z UE wymaga w perspektywie 
krótkookresowej poświęceń ze strony partnerów wschodnich; podkreśla, że wsparcie i 
zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w propagowaniu długofalowych korzyści 
ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia procesu reform;

4. uważa, że zasada zróżnicowania wraz z zastosowaniem zasady „więcej za więcej” zgodnie 
ze wspomnianym wyżej wspólnym komunikatem w sprawie nowej koncepcji działań w 
obliczu zmian zachodzących w sąsiedztwie również stanowi krok w słusznym kierunku w 
stosunkach handlowych z partnerami wschodnimi, umożliwiając wynagradzanie krajów 
czyniących największe postępy i motywowanie innych do zwiększenia wysiłków;

5. jest przekonany, że skuteczna integracja gospodarcza partnerów wschodnich z UE nie jest 
możliwa bez integracji gospodarczej wśród partnerów wschodnich; w tym kontekście 
ubolewa, że zamrożone konflikty regionalne przez wiele lat powodowały i nadal 
powodują ogromne straty gospodarcze dla niektórych partnerów wschodnich;

6. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący wieloletnich ram finansowych na 
lata 2014–2020, w którym wnioskuje się o zwiększenie budżetu europejskiej polityki 
sąsiedztwa o 40%; podkreśla swoje stanowisko, zgodnie z którym partnerzy wschodni nie 
mogą wziąć na siebie ciężaru finansowego zbliżania przepisów oraz niezbędnych reform 
instytucjonalnych i strukturalnych, a wsparcie finansowe ze strony UE ma zasadnicze 
znaczenie dla powodzenia wysiłków reformatorskich; w tym kontekście wzywa Radę do 
utrzymania budżetu wnioskowanego przez Komisję;

7. zwraca uwagę na rolę parlamentów krajowych partnerów wschodnich UE w zbliżaniu 
przepisów handlowych do dorobku prawnego UE, co warunkuje zawarcie i właściwe 
wdrożenie przyszłych DCFTA; w tym kontekście wzywa UE i państwa członkowskie do 
udzielenia większej pomocy technicznej;

8. z zadowoleniem przyjmuje przystąpienie Ukrainy i Mołdawii do Traktatu o Wspólnocie 
Energetycznej z uwagi na jego potencjalnie kluczową rolę w zapewnieniu osiągnięcia 
celów bezpieczeństwa energetycznego UE i przyczynieniu się do bezpieczeństwa obu 
krajów;

9. z zadowoleniem przyjmuje wszelkie wysiłki zmierzające do wzmocnienia Partnerstwa 
Wschodniego, zwłaszcza inicjatywy przewodnie Komisji w zakresie MŚP oraz 
regionalnych rynków energii i efektywności energetycznej;

10. wzywa Komisję do dalszego rozwoju unijnej strategii na rzecz regionu Morza Czarnego, 
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która z racji swojej roli geostrategicznej stanowi ważny element składowy zewnętrznej 
strategii energetycznej UE wykazującej istotny potencjał w zakresie bezpieczeństwa 
energetycznego i dywersyfikacji dostaw;

11. uważa, że Zgromadzenie Parlamentarne Euronest, zwłaszcza Komisja ds. Integracji 
Gospodarczej i Konwergencji z Polityką UE oraz Komisja ds. Bezpieczeństwa 
Energetycznego, stanowi doskonałą płaszczyznę dyskusji na tematy handlowe pomiędzy 
posłami do Parlamentu Europejskiego a parlamentarzystami z krajów będących 
partnerami wschodnimi UE; wyraża nadzieję, że w najbliższej przyszłości spełnione 
zostaną warunki pozwalające białoruskim parlamentarzystom na dołączenie do 
Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest;

12. zaznacza, że DCFTA nie jest formą udzielania pomocy partnerom wschodnim, ale 
układem handlowym przynoszącym korzyści obu stronom; zwraca uwagę, że DCFTA nie 
tylko przyniosłyby korzyści gospodarcze partnerom wschodnim, ale również mogą 
przyśpieszyć reformy instytucjonalne, modernizację i rozwój;

13. przyjmuje do wiadomości utworzenie w dniu 18 października 2011 r. strefy wolnego 
handlu pomiędzy większością członków Wspólnoty Niepodległych Państw, w tym 
partnerami wschodnimi UE z wyjątkiem Gruzji i na razie Azerbejdżanu; przyznaje, że 
potencjalna umowa o wolnym handlu z UE nie oznacza dla partnerów UE zakazu 
zawierania umów o wolnym handlu z innymi krajami, oraz podkreśla w tym kontekście, 
że UE powinna zapewnić partnerom wschodnim atrakcyjne i trwałe alternatywne 
rozwiązanie;

14. kładzie nacisk na fakt, że powodzenie DCFTA będzie w dużej mierze zależeć od 
właściwego wdrożenia, co można zapewnić wyłącznie w otwartym, przejrzystym i 
wolnym od korupcji otoczeniu biznesowym;

15. zauważa, że nawet jeżeli większość partnerów wschodnich stanowi tylko bardzo niewielki 
rynek dla UE, dobrobyt i stabilność we wschodnim sąsiedztwie UE to sprawa najwyższej 
wagi dla UE, a ponadto że stabilne i przewidywalne stosunki pomiędzy UE a partnerami 
wschodnimi niewątpliwie zwiększą obrót handlowy w obu kierunkach;

16. wskazuje, że pomimo dostatecznych postępów w wypełnianiu najważniejszych zaleceń, 
co warunkuje zapoczątkowanie negocjacji DCFTA, Gruzja i Mołdawia wciąż muszą 
zapewnić o swoim długofalowym zobowiązaniu do przeprowadzenia procesu reform i 
zaangażowaniu w trwały proces reform w okresie negocjacji; podkreśla, że oba kraje 
muszą jeszcze poczynić istotne postępy w reformie prawa, zwłaszcza w odniesieniu do 
barier technicznych w handlu, środków sanitarnych i fitosanitarnych, praw własności 
intelektualnej i prawa konkurencji;

17. wyraża zaniepokojenie zdolnością instytucjonalną partnerów wschodnich do faktycznego 
wdrożenia DCFTA; zwraca uwagę, że zawarcie DCFTA samo w sobie nie gwarantuje 
powodzenia, chyba że towarzyszą temu efektywne środki w zakresie konkurencji i walki z 
korupcją;

Armenia
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18. chwali rząd Armenii za zwiększenie wysiłków w celu wypełnienia najważniejszych 
zaleceń w 2011 r., co doprowadziło do zamknięcia 20 rozdziałów negocjacyjnych;

19. zachęca Armenię do dalszej pracy z równym entuzjazmem, aby móc spełnić wszystkie 
warunki pozwalające na rozpoczęcie negocjacji DCFTA w nadchodzących miesiącach;

20. ubolewa, że konflikt o Górski Karabach nadal odbija się echem na zamkniętych granicach 
Armenii z Azerbejdżanem i Turcją, wskutek czego kraj pozostaje w izolacji gospodarczej 
w związku z brakiem dróg dojazdowych; zwraca uwagę, że otwarcie granic stanowi m.in. 
ważny warunek przyciągania inwestycji zagranicznych;

21. wyraża zaniepokojenie oznakami ścisłych powiązań pomiędzy kręgami polityki i 
przedsiębiorczości oraz istotnymi przeszkodami dla przedsiębiorstw, w tym 
nieprzejrzystym systemem podatkowym i niską ochroną inwestycji;

22. chwali Armenię za przystąpienie do porozumień wielostronnych WTO w sprawie 
zamówień publicznych we wrześniu 2011 r.; jest przekonany, że krok ten będzie 
korzystny dla wizerunku Armenii jako wiarygodnego partnera handlowego;

23. zaznacza, że DCFTA powinna obejmować głębokie zobowiązanie ze strony Armenii do 
zreformowania polityki wewnętrznej w kierunku standardów UE wraz z efektywnymi 
środkami przeciwdziałania korupcji;

24. zaleca również uwzględnienie w DCFTA środków wzmacniających wdrażanie prawa 
konkurencji, a co za tym idzie – umożliwiających działalność inwestorów i 
przedsiębiorstw zagranicznych w szczególności w armeńskim przemyśle budowlanym i 
energetycznym;

25. apeluje do Armenii o przyśpieszenie procesu dostosowywania się do środków sanitarnych 
i fitosanitarnych UE, co pozwoliłoby na zróżnicowanie armeńskiego eksportu przez 
uwzględnienie produktów rolnych;

26. sądzi, że wzrostowi gospodarczemu Armenii służy osłabienie jej zależności od wsparcia 
handlowego i rządowego ze strony Rosji w wyniku otwarcia granic i zacieśnienia 
współpracy międzynarodowej przez Armenię; sądzi, że szczególnie korzystne w tym 
kontekście byłoby zawarcie DCFTA z UE;

Azerbejdżan

27. uznaje wysiłki i dokonania Azerbejdżanu mające na celu dostosowanie się do dorobku 
prawnego UE; w tym kontekście z zadowoleniem odnosi się do niedawnego przyjęcia 
nowego kodeksu celnego i kodeksu budowlanego;

28. podkreśla, że przystąpienie Azerbejdżanu do WTO stanowi zasadniczy warunek otwarcia 
negocjacji DCFTA, a tym samym osiągnięcia bardziej zaawansowanego poziomu w 
stosunkach handlowych UE-Azerbejdżan; zauważa, że z racji specyfiki swojej gospodarki 
Azerbejdżan nie jest silnie zmotywowany do ubiegania się o członkostwo w WTO i 
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DCFTA z UE; zwraca jednak uwagę, że korzyści wynikające z DCFTA nie są czysto 
gospodarcze, ale że mogłaby ona również przynieść trwały postęp i dobrobyt w wielu 
innych dziedzinach; apeluje zatem do rządu Azerbejdżanu o zwiększenie wysiłków na 
drodze do członkostwa w WTO; w tym kontekście wzywa UE do udzielenia 
Azerbejdżanowi niezbędnej pomocy;

29. chwali Azerbejdżan za osiągnięcie nadzwyczajnego wzrostu gospodarczego w minionych 
latach; wskazuje jednak, że przemysł naftowy odpowiada za 50% PKB Azerbejdżanu, 
95% eksportu i 60% wpływów budżetowych, co sprawia, że gospodarka Azerbejdżanu 
jest podatna na zmienność cen ropy; w tym kontekście wzywa rząd Azerbejdżanu do 
rozważenia przyjęcia efektywnych i spójnych środków w celu zróżnicowania gospodarki 
kraju;

30. przypomina o dużym potencjale Azerbejdżanu w zakresie rozwoju produkcji rolnej oraz 
zaleca uwzględnienie tej dziedziny przez rząd Azerbejdżanu jako potencjalnie ważnego 
kroku w kierunku zróżnicowania gospodarki i eksportu do UE pod warunkiem 
dostosowania się do wymogów sanitarnych i fitosanitarnych UE;

31. wzywa rząd Azerbejdżanu do faktycznego zaangażowania się w przeciwdziałanie korupcji 
i zwiększenia dostępu przedsiębiorstw do finansowania, dzięki czemu gospodarka kraju 
stanie się bardziej konkurencyjna i atrakcyjna dla inwestorów zagranicznych;

32. stanowczo popiera nadanie części handlowej przyszłego układu o stowarzyszeniu UE-
Azerbejdżan statusu DCFTA po spełnieniu wszystkich warunków;

Białoruś

33. przypomina, że za czasów Związku Radzieckiego Białoruś odnotowywała najtrwalszy i 
najbardziej regularny wzrost gospodarczy ze wszystkich państw ZSRR, która to 
uprzywilejowana sytuacja odeszła niestety w zapomnienie, kiedy to w 1986 r. katastrofa 
elektrowni jądrowej w Czarnobylu spowodowała olbrzymie skażenie 25% terytorium 
kraju oraz potężne szkody zdrowotne i społeczne, których przezwyciężenie zajmie jeszcze 
wiele lat;

34. z zadowoleniem przyjmuje korzystne wyniki osiągnięte przez władze Białorusi w 
przeciwdziałaniu konsekwencjom katastrofy czarnobylskiej;

35. z zadowoleniem przyjmuje stosunkowo stabilną sytuację makroekonomiczną utrzymującą 
się na Białorusi, zwłaszcza ciągłą produkcję w dużych zakładach przemysłowych i dobre 
wyniki przemysłu spożywczego;

36. zwraca uwagę na znaczenie pozycji strategicznej Białorusi jako kraju tranzytu dla 
przesyłu energii, zwłaszcza dostaw gazu ziemnego do UE; w tym kontekście podkreśla 
znaczenie udzielania pomocy sektorowi energetyki w ramach regionalnego instrumentu 
ENPI (np. w odniesieniu do infrastruktury energetycznej);

37. zwraca uwagę na konieczność udzielenia większej pomocy przez UE w celu usprawnienia 
działalności struktur administracyjnych;
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38. wskazuje, że istnieje zapotrzebowanie na głębsze zaangażowanie banków UE na 
terytorium Białorusi, aby uniknąć zmniejszenia wpływów UE;

39. wskazuje na trudności w ocenie faktycznej sytuacji gospodarczej na Białorusi ze względu 
na oficjalne statystyki, które według niezależnych obserwatorów ukrywają rzeczywistość, 
w której przypuszczalnie 20% Białorusinów żyje poniżej granicy ubóstwa;

40. zauważa, że 80% przedsiębiorstw stanowi własność państwa, a rozwój sektora 
prywatnego hamują dyskryminacyjne i arbitralne środki, zmiany w prawie i wysokie 
podatki, które zmuszają sektor prywatny do częściowego prowadzenia działalności w 
szarej strefie;

41. przypomina, że z powodu niekorzystnego klimatu politycznego i gospodarczego na 
Białorusi Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy zamroziły pomoc 
finansową dla Białorusi w 1996 r., co uczyniła również UE w 1997 r.; wskazuje, że 
wszystko to zniechęcało i nadal zniechęca inwestorów zagranicznych, w związku z czym 
bezpośrednie inwestycje zagraniczne wytwarzają obecnie zaledwie 1% PKB kraju;

42. jest przekonany, że należy przeprowadzić dogłębne reformy instytucjonalne i strukturalne, 
aby zapoczątkować budowę sprawnej, przejrzystej i otwartej gospodarki rynkowej;

43. wskazuje, że przystąpienie kraju do WTO warunkuje rozpoczęcie negocjacji nad 
jakiegokolwiek rodzaju umową o wolnym handlu z UE; w tym kontekście wzywa 
Białoruś do faktycznego zaangażowania się w proces przystępowania do WTO;

44. jest przekonany, że UE powinna użyć całej swojej siły przekonywania, aby włączyć 
Białoruś do faktycznego dialogu politycznego i gospodarczego oraz zachęcić do reform 
niezbędnych i niezmiernie ważnych dla ludności Białorusi;

Gruzja

45. wskazuje, że zgodnie z oceną Banku Światowego Gruzja należy do najszybciej 
reformujących się gospodarek świata oraz że zajmuje 16. miejsce w zestawieniu 
najlepszych miejsc do prowadzenia działalności gospodarczej na świecie, sporządzonym 
przez Bank Światowy;

46. gratuluje Gruzji nadzwyczajnej sprawności w zaradzeniu dotkliwym skutkom 
gospodarczym konfliktu zbrojnego z Rosją z 2008 r. oraz sukcesu w przekierunkowaniu 
eksportu na inne rynki;

47. przyznaje, że rząd Gruzji stara się polepszyć ochronę praw własności intelektualnej, ale 
wskazuje, że Gruzja wciąż odnotowuje najwyższy ze wszystkich krajów odsetek 
występowania oprogramowania pirackiego (95%); w tym kontekście wzywa rząd Gruzji 
do dalszego zwalczania piractwa z możliwie największą wytrwałością;

48. ubolewa jednak, że Gruzja nadal zalicza się do najuboższych partnerów wschodnich, oraz 
podkreśla, że DCFTA pomogłaby wyzwolić potencjał Gruzji i sprawiłaby, że kraj stałby 
się atrakcyjnym celem inwestycji;
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49. z zadowoleniem przyjmuje nowy system zamówień publicznych Gruzji umożliwiający 
licytację elektroniczną w przypadku wszystkich rodzajów zamówień bez względu na ich 
wielkość lub charakter; wskazuje, że Gruzja powinna również stanowić w tym zakresie 
wzór do naśladowania dla państw członkowskich UE;

50. wzywa Gruzję do dopilnowania, aby po sfinalizowaniu negocjacji DCFTA preferencjami 
handlowymi objęte były wyłącznie kwalifikujące się produkty pochodzące z 
separatystycznych regionów Abchazji i Osetii Południowej;

Mołdawia

51. przyznaje z zadowoleniem, że choć Mołdawia pozostaje jednym z najuboższych krajów w 
regionie, w ostatnich latach przeprowadziła nadzwyczajny proces reform i znacznie 
poprawiła swoje wyniki gospodarcze; w tym kontekście akcentuje kluczowe znaczenie 
pomocy finansowej ze strony Międzynarodowego Funduszu Walutowego i pomocy 
makrofinansowej ze strony UE;

52. ponawia już wcześniej wyrażone życzenie, aby przyszła DCFTA miała zastosowanie do 
całego terytorium Mołdawii, w tym separatystycznego regionu Naddniestrza, co mogłoby 
spełnić funkcję narzędzia „miękkiej siły” służącego rozstrzygnięciu zamrożonego 
konfliktu naddniestrzańskiego;

53. zauważa, że na razie większość eksportu Mołdawii opiera się na rolnictwie, a zatem stoi w 
obliczu ostrej konkurencji i surowych wymogów na rynku UE; jest zdania, że DCFTA 
powinna pomóc zróżnicować eksport Mołdawii i uczynić kraj bardziej konkurencyjnym;

54. zwraca uwagę na znaczenie dalszego dostosowywania infrastruktury i systemów 
Mołdawii do UE w zakresie regulacji technicznej, normalizacji, oceny zgodności, 
testowania, nadzoru rynku i metrologii;

55. wskazuje, że w dziedzinach usług i ochrony inwestycji wciąż należy poczynić istotne 
postępy;

56. wzywa władze UE do większego zaangażowania się w pokojowe rozwiązanie problemów 
reintegracji terytorialnej Mołdawii;

Ukraina

57. z zadowoleniem przyjmuje zawarcie DCFTA pomiędzy UE a Ukrainą jako pierwszej w 
historii umowy o wolnym handlu pomiędzy UE a partnerem wschodnim; uważa, że to 
przełomowe porozumienie i doświadczenie zdobyte podczas negocjacji niewątpliwie 
służyć będzie za pożyteczny przykład w przyszłych negocjacjach DCFTA;

58. wskazuje, że Ukraina jest największym partnerem wschodnim UE oraz że DCFTA 
otwiera przed UE nowy rynek 50 milionów konsumentów; uważa, że dla UE największe 
korzyści z wdrożenia DCFTA wynikać będą z bardziej stabilnego i przewidywalnego 
systemu handlu i inwestycji na Ukrainie;
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59. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki władz Ukrainy nastawione na przezwyciężenie 
zacofania gospodarczego wschodnich części Ukrainy, co stanowi rzeczywisty wkład w 
integrację narodową Ukrainy;

60. ubolewa nad opóźnieniami w podpisaniu układu o stowarzyszeniu, co warunkuje wejście 
w życie DCFTA; wyraża nadzieję, że przeszkody do podpisania układu wkrótce zostaną 
przezwyciężone;

61. wskazuje jednak, że stosowanie DCFTA przyniesie również reformy strukturalne i 
polityczne; w tym kontekście podaje w wątpliwość aktualne stanowisko UE, zgodnie z 
którym reformy polityczne warunkują zawarcie układu o stowarzyszeniu, a tym samym 
DCFTA; wzywa Komisję do rozważenia możliwości parafowania i wdrożenia DCFTA 
niezależnie od zawarcia układu o stowarzyszeniu, tj. jako umowy ad interim;

62. przyznaje, że pod względem integracji ze strukturami europejskimi Ukraina jest 
najbardziej zaawansowanym partnerem wschodnim, który stopniowo dostosowuje swój 
system prawny do UE i standardów międzynarodowych, a ponadto poczynił duże postępy 
w przyjmowaniu standardów i norm OECD;

63. podkreśla, że pomyślne wdrożenie DCFTA będzie w znacznej mierze zależeć od woli 
politycznej i zdolności administracyjnej do terminowego i dokładnego wdrożenia 
wszystkich zapisów; uważa, że stanowi to poważne wyzwanie dla Ukrainy, która różnie 
radziła sobie z reformowaniem gospodarki i państwa oraz która wciąż zmaga się z 
wypełnieniem wszystkich zobowiązań w ramach procesu przystępowania do WTO, jak 
również zobowiązań wobec Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego;

64. powtarza, że podstawowe reformy gospodarcze, polityczne i instytucjonalne należy 
przyśpieszyć i przeprowadzić w bardziej kompleksowy i spójny sposób, aby zapewnić 
właściwe wdrożenie DCFTA i wynikające z niej korzyści;

65. wyraża zaniepokojenie niekorzystnymi oznakami dotyczącymi klimatu biznesowego i 
inwestycyjnego Ukrainy, wynikającymi z różnych uchybień instytucjonalnych i 
systemowych takich, jak: bariery wejścia na rynek, zezwolenia administracyjne, 
nadmierna liczba kontroli administracyjnych, nieprzejrzyste systemy podatkowe i celne 
oraz słaba administracja, niestabilny i nieprzejrzysty system prawny oraz jego słaba 
wydolność, słabość i skorumpowanie administracji publicznej i sądownictwa, 
niedostateczne egzekwowanie umów i niewystarczająca ochrona praw własności, 
zacofanie i monopolizacja infrastruktury; apeluje do rządu Ukrainy o przyśpieszenie 
procesu reform w celu wyeliminowania powyższych przeszkód w swobodnej i uczciwej 
działalności gospodarczej i wymianie handlowej;

66. wskazuje, że Ukraina nadal nie osiąga zadowalających wyników pod względem 
przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w porównaniu z najnowszymi 
państwami członkowskimi UE oraz najnowszymi i potencjalnymi kandydatami do 
członkostwa w UE z Bałkanów Zachodnich;

67. wzywa Ukrainę do odpowiedniego dostosowania prawa krajowego w celu ułatwienia 
swobodnego i nieprzerwanego przesyłu gazu do państw członkowskich UE;
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68. wyraża nadzieję, że Ukraina znajdzie dostateczną wolę polityczną i odwagę do stworzenia 
warunków umożliwiających pełne i terminowe wdrożenie DCFTA, co przyniosłoby dużą 
korzyść ludności;

69. wzywa władze UE do udzielenia większego wsparcia w usprawnianiu działalności 
struktur administracyjnych Ukrainy i upowszechnianiu unijnych standardów sprawowania 
rządów;

*
*     *

70. wzywa Radę, Komisję i Europejską Służbę Działań Zewnętrznych do należytego 
uwzględnienia powyższych uwag i zaleceń w negocjowaniu i we wdrażaniu części 
handlowych układów o stowarzyszeniu z Armenią, Azerbejdżanem, Gruzją, Mołdawią i 
Ukrainą oraz w rozwijaniu stosunków handlowych UE z Białorusią;

71. wzywa Komisję do składania Parlamentowi Europejskiemu regularnych i pełnych 
sprawozdań z postępu negocjacji, zaś po wejściu w życie poszczególnych DCFTA – z 
postępu prac nad ich wdrażaniem;

72. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, wiceprzewodniczącemu Komisji/ Wysokiemu Przedstawicielowi Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, ESDZ oraz rządom i parlamentom państw 
członkowskich i krajów należących do Partnerstwa Wschodniego.


