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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o obchodných aspektoch Východného partnerstva

(2011/2306(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na prebiehajúce rokovania o dohodách o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou, 
EÚ a Moldavskom, EÚ a Gruzínskom, EÚ a Arménskom a EÚ a Azerbajdžanom, ktoré 
budú zahŕňať dôležité obchodné aspekty, 

– so zreteľom na závery Rady z 22. januára 2007, v ktorých Rada prijala smernice na 
rokovania o dohode o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou zahŕňajúcej prehĺbenú 
a komplexnú zónu voľného obchodu,

– so zreteľom na závery Rady z 10. mája 2010, v ktorých Rada prijala smernice 
na rokovania o dohodách o pridružení medzi EÚ a Arménskom a EÚ a Gruzínskom, 
pričom každá z nich zahŕňa prehĺbenú a komplexnú zónu voľného obchodu,

– so zreteľom na závery Rady z 15. júna 2009, v ktorých Rada prijala smernice 
na rokovania o dohode o pridružení medzi EÚ a Moldavskom a na dodatočné podrobné 
smernice na rokovania o prehĺbenej a komplexnej zóne voľného obchodu, ktoré Rada 
prijala 20. júna 2011,

– so zreteľom na závery Rady z 10. januára 2010, v ktorých Rada prijala smernice 
na rokovania o dohode o pridružení medzi EÚ a Azerbajdžanom,

– so zreteľom na dohodu o obchode a spolupráci, ktorú v roku 1989 uzatvorilo Európske 
spoločenstvo s bývalým Sovietskym zväzom a ktorú následne schválilo Bielorusko,

– so zreteľom na spoločné oznámenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci 
a bezpečnostnú politiku a Komisie z 25. mája 2011 o novej reakcii na meniace sa 
susedstvo (COM(2011)0303),

– so zreteľom na vývoj európskej susedskej politiky (ESP) od roku 2004, najmä na správy 
Komisie o dosiahnutom pokroku v jej vykonávaní, 

– so zreteľom na akčný plán, ktorý bol prijatý spoločne s Arménskom, Azerbajdžanom, 
Gruzínskom a Moldavskom, a so zreteľom na program pridruženia s Ukrajinou, 

– so zreteľom na spoločné vyhlásenia zo samitu Východného partnerstva, ktorý sa 
uskutočnil 7. mája 2009 v Prahe, a zo samitu Východného partnerstva, ktorý sa uskutočnil 
29. – 30. septembra 2011 vo Varšave,

– so zreteľom na vytvorenie Parlamentného zhromaždenia EURONEST na základe 
zakladajúcej listiny z 3. mája 2011,

– so zreteľom na článok 8 Zmluvy o Európskej únii a na článok 207 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, 
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– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0000/2012),

A. keďže prvoradým cieľom a ambíciou zrevidovanej európskej susedskej politiky, pokiaľ 
ide o Východné partnerstvo, je uzatvorenie a vykonávanie dohôd o pridružení 
zahŕňajúcich prehĺbené a komplexné zóny voľného obchodu (dohody DCFTA);

B. keďže po revolučných zmenách v južnom susedstve EÚ v roku 2011, teraz známych ako 
arabská jar, sa záujem EÚ zameral predovšetkým na južných susedov; keďže krajiny 
patriace do Východného partnerstva a obchodné vzťahy EÚ s týmito krajinami si 
zasluhujú rovnakú pozornosť, ako južní susedia EÚ;

C. keďže rokovania o dohode DCFTA s Ukrajinou sa uzavreli v októbri 2011; keďže dohoda 
DCFTA nadobudne platnosť až po uzatvorení dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou, 
ktorá je v súčasnosti zablokovaná z dôvodu nesúhlasu EÚ s vnútropolitickým vývojom 
na Ukrajine;

D. keďže rokovania o dohodách DCFTA s Gruzínskom a Moldavskom schválila Rada 
v decembri 2011 a prvé kolo rokovaní by sa malo uskutočniť na jar 2012;

E. keďže Arménsko dosiahlo v roku 2011 významný pokrok pri plnení kľúčových 
odporúčaní a rokovania o dohode DCFTA by sa mohli začať v blízkej budúcnosti;

F. keďže rokovania o pristúpení Azerbajdžanu k Svetovej obchodnej organizácii pokračujú 
od roku 1997, ich úspech je však obmedzený a v súčasnosti sa dostali do slepej uličky, čo 
predstavuje hlavnú prekážku začiatku rokovaní o dohode DCFTA s EÚ;

G. keďže Bielorusko sa zatiaľ zapája do rôznych platforiem Východného partnerstva len 
v obmedzenej miere; keďže prehĺbenie vzťahov medzi Bieloruskom a EÚ by výrazne 
prispelo k dosiahnutiu konečného cieľa Východného partnerstva, ktorým je pokrok, 
stabilita a prosperita vo východnom susedstve EÚ;

H. keďže všetci východní partneri EÚ sú bývalé štáty ZSSR, majú rovnaké historické 
a inštitucionálne východiská a v uplynulých dvadsiatich rokoch riešili podobné problémy 
súvisiace s politickou a hospodárskou transformáciou;

Všeobecné úvahy

1. pokladá vytvorenie dohôd DCFTA za jeden z najambicióznejších nástrojov dvojstrannej 
obchodnej politiky EÚ, ktorý podporuje nielen širšiu hospodársku integráciu postupným 
odstraňovaním prekážok obchodu, ale aj regulačnú konvergenciu v oblastiach, ktoré majú 
vplyv na obchod, predovšetkým v oblasti sanitárnych a fytosanitárnych predpisov, 
ochrany investícií, dobrých životných podmienok zvierat, colných a hraničných postupov 
a hospodárskej súťaže a verejného obstarávania; domnieva sa, že uzatváranie dohôd 
DCFTA má zásadný význam v boji proti sklonu k protekcionizmu na celosvetovej úrovni;
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2. zdôrazňuje význam komplexných programov budovania inštitúcií, nástroja technickej 
pomoci a výmeny informácií (TAIEX) a programov partnerských miest (twinning), ktoré 
pomáhajú východným partnerom pri plnení kľúčových odporúčaní, ako aj pri prehlbovaní 
ich realizačnej spôsobilosti;

3. uvedomuje si, že východní partneri musia v záujme rozšírenia obchodných vzťahov s EÚ 
prinášať dočasné obete; zdôrazňuje, že kľúčom k úspechu reforiem je podpora občianskej 
spoločnosti a jej zapojenie do propagácie dlhodobých prínosov;

4. domnieva sa, že diferenciácia a uplatňovanie zásady „viac za viac“, ako sú vymedzené 
v spoločnom oznámení s názvom Nová reakcia na meniace sa susedstvo, znamenajú aj 
krok správnym smerom v rámci obchodných vzťahov s východnými partnermi
umožňujúci odmeniť tých, ktorí dosiahli najväčší pokrok, a motivovať ostatných, aby 
zintenzívnili svoje úsilie;

5. je presvedčený, že efektívna hospodárska integrácia východných partnerov s EÚ nie je 
možná bez hospodárskej integrácie medzi samotnými východnými partnermi; vyjadruje 
v tejto súvislosti poľutovanie, že nevyriešené regionálne konflikty u niektorých 
východných partnerov dlhé roky spôsobovali a stále spôsobujú rozsiahle hospodárske 
škody;

6. víta návrh Komisie týkajúci sa viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2014 –
2020, v ktorom sa navrhuje 40 % zvýšenie financií na európsku susedskú politiku; 
zdôrazňuje svoje stanovisko, že východní partneri nemôžu sami niesť náklady na 
aproximáciu právnych predpisov a nevyhnutné inštitucionálne a štrukturálne reformy a že 
finančná podpora EÚ má zásadný význam pre úspech ich reformného úsilia; vyzýva preto 
Radu, aby zachovala financie navrhnuté Komisiou;

7. poukazuje na úlohu národných parlamentov východných partnerov EÚ pri aproximácii 
právnych predpisov týkajúcich sa obchodu s acquis EÚ, ktorá je podmienkou uzatvorenia 
a riadneho vykonávania budúcich dohôd DCFTA; vyzýva v tejto súvislosti EÚ a jej 
členské štáty, aby uvedeným parlamentom poskytli väčšiu technickú pomoc;

8. víta pristúpenie Ukrajiny a Moldavska k Zmluve o založení Energetického spoločenstva 
vzhľadom na jeho potenciálne významnú úlohu, pokiaľ ide o dosiahnutie cieľov EÚ 
v oblasti energetickej bezpečnosti a posilnenie bezpečnosti uvedených krajín;

9. víta všetku snahu o posilnenie Východného partnerstva, najmä hlavných iniciatív Komisie 
týkajúcich sa malých a stredných podnikov, regionálnych trhov s energiou a energetickej 
účinnosti;

10. vyzýva Komisiu, aby ďalej rozvíjala stratégiu EÚ pre oblasť Čierneho mora, keďže 
predstavuje dôležitú súčasť vonkajšej energetickej stratégie EÚ, vzhľadom na jej 
geostrategickú úlohu, ktorá ponúka významný potenciál z hľadiska energetickej 
bezpečnosti a diverzifikácie dodávok;

11. považuje Parlamentné zhromaždenie EURONEST, predovšetkým jeho Výbor 
pre hospodársku integráciu, aproximáciu právnych predpisov a konvergenciu s politikami 
EÚ, ako aj jeho Výbor pre energetickú bezpečnosť za ideálnu platformu na diskusie 



PE483.489v01-00 6/12 PR\892165SK.doc

SK

o obchodných záležitostiach medzi poslancami Európskeho parlamentu a poslancami 
národných parlamentov východných partnerov EÚ; dúfa, že v dohľadnom čase budú 
splnené podmienky na zapojenie bieloruských poslancov do činnosti Parlamentného 
zhromaždenia EURONEST;

12. zdôrazňuje, že dohoda DCFTA nepredstavuje pomoc poskytnutú východným partnerom, 
ale že ide o obchodnú transakciu výhodnú pre obe zmluvné strany; zdôrazňuje, že dohody 
DCFTA by boli pre východných partnerov nielen hospodársky prospešné, ale mohli by 
tiež urýchliť inštitucionálne reformy, modernizáciu a rozvoj;

13. berie na vedomie vytvorenie zóny voľného obchodu medzi hlavnými členmi Spoločenstva 
nezávislých štátov 18. októbra 2011, ktorá zahŕňa východných partnerov EÚ okrem 
Gruzínska a dočasne Azerbajdžanu; uvedomuje si, že možná dohoda o voľnom obchode 
s EÚ nebráni partnerom EÚ uzatvárať dohody o voľnom obchode s inými štátmi, a v tejto 
súvislosti zdôrazňuje, že je dôležité, aby EÚ ponúkla východným partnerom príťažlivú 
a životaschopnú alternatívu;

14. trvá na tom, že úspech dohôd DCFTA bude do veľkej miery závislý od ich riadneho 
vykonávania, ktoré možno zabezpečiť len v otvorenom a transparentnom obchodnom 
prostredí bez korupcie;

15. poznamenáva, že hoci väčšina východných partnerov predstavuje pre EÚ len veľmi malý 
trh, prosperita a stabilita vo východnom susedstve EÚ patria k prvoradým európskym 
záujmom a že stabilné a predvídateľné vzťahy medzi EÚ a jej východnými partnermi 
nepochybne zvýšia obchodný objem v oboch smeroch;

16. poukazuje na skutočnosť, že napriek dosiahnutiu dostatočného pokroku pri plnení 
kľúčových odporúčaní ako podmienky umožňujúcej začať rokovania o dohode DCFTA 
musia Gruzínsko a Moldavsko zaručiť, že ich úsilie o reformy má dlhodobú povahu a že 
v priebehu rokovaní začnú s trvalými reformami; zdôrazňuje, že obe uvedené krajiny 
musia výrazne pokročiť v oblasti regulačnej reformy, pokiaľ ide o určité technické 
prekážky obchodu, sanitárne a fytosanitárne opatrenia, práva duševného vlastníctva 
a právne predpisy o hospodárskej súťaži;

17. vyjadruje znepokojenie nad inštitucionálnou spôsobilosťou východných partnerov, pokiaľ 
ide o skutočné vykonávanie dohôd DCFTA; zdôrazňuje, že uzatvorenie dohody DCFTA 
samé osebe nezaručuje úspech, ak ho nedoplnia účinné opatrenia v oblasti hospodárskej 
súťaže a boja proti korupcii;

Arménsko

18. chváli arménsku vládu za zvýšenie úsilia o splnenie kľúčových odporúčaní v roku 2011, 
ktoré viedlo k uzavretiu 20 kapitol rokovaní;

19. nabáda Arménsko, aby pokračovalo v práci s rovnakým nasadením s cieľom splniť všetky 
podmienky na začatie rokovaní o dohode DCFTA v najbližších mesiacoch;

20. vyjadruje poľutovanie, že v blízkosti arménskych hraníc s Azerbajdžanom a Tureckom 
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stále rezonuje konflikt v Náhornom Karabachu, ktorý krajinu hospodársky izoluje 
z dôvodu nedostatočných prístupových ciest; zdôrazňuje, že otvorenie hraníc je okrem 
iného dôležitou podmienkou prilákania zahraničných investorov;

21. je znepokojený náznakmi trvajúceho úzkeho prepojenia politických a obchodných kruhov 
a závažnými prekážkami pre podniky vrátane netransparentnej daňovej sústavy a slabej 
ochrany investícií;

22. chváli Arménsko za pristúpenie k mnohostranným dohodám WTO o verejnom 
obstarávaní v septembri 2011; je presvedčený, že tento krok bude prínosný pre obraz 
Arménska ako spoľahlivého obchodného partnera;

23. zdôrazňuje, že dohoda DCFTA by mala zahrnúť rozsiahly záväzok Arménska reformovať 
domáce politiky tak, aby sa prispôsobili normám EÚ a zároveň prijať efektívne 
protikorupčné opatrenia;

24. odporúča tiež, aby dohoda DCFTA zahrnula opatrenia zamerané na posilnenie 
vykonávania právnych predpisov o hospodárskej súťaži, čo umožní zahraničným 
investorom a podnikom, aby sa podieľali najmä na arménskom stavebníctve a energetike;

25. naliehavo žiada Arménsko, aby urýchlilo postup dosiahnutia súladu so sanitárnymi 
a s fytosanitárnymi opatreniami EÚ, čo by umožnilo diverzifikovať arménsky vývoz 
a zahrnúť poľnohospodárske výrobky;

26. je presvedčený, že oslabenie závislosti Arménska od ruskej komerčnej a vládnej podpory 
v dôsledku otvorenia arménskych hraníc a posilnenia medzinárodnej spolupráce podporí 
hospodársky rast Arménska; je presvedčený, že v tejto súvislosti by bolo uzatvorenie 
dohody DCFTA s EÚ mimoriadne prínosné;

Azerbajdžan

27. uznáva úsilie a úspechy Azerbajdžanu pri aproximácii s acquis EÚ; v tejto súvislosti víta 
nedávne prijatie nového colného kódexu a stavebného zákona;

28. zdôrazňuje, že kľúčovou podmienkou otvorenia rokovaní o dohode DCFTA 
a pozdvihnutia obchodných vzťahov medzi EÚ a Azerbajdžanom na vyššiu úroveň je 
pristúpenie Azerbajdžanu k Svetovej obchodnej organizácii; poznamenáva, že povaha 
azerbajdžanského hospodárstva výrazne nemotivuje Azerbajdžan, aby usiloval o členstvo 
vo Svetovej obchodnej organizácii a uzatvoril dohodu DCFTA s EÚ; zdôrazňuje však, že 
prínos dohody DCFTA nie je výlučne hospodársky, ale že by mohla zaistiť udržateľný 
pokrok a prosperitu v mnohých iných oblastiach; naliehavo preto žiada azerbajdžanskú 
vládu, aby zintenzívnila úsilie o vstup do WTO; v tejto súvislosti vyzýva EÚ, aby 
Azerbajdžanu poskytla potrebnú pomoc;

29. chváli pozoruhodný hospodársky rast, ktorý Azerbajdžan dosiahol v ostatných rokoch; 
poukazuje však na to, že 50 % azerbajdžanského HDP, 95 % vývozu a 60 % príjmov 
štátneho rozpočtu tvorí ropný priemysel, a z tohto dôvodu je hospodárstvo Azerbajdžanu 
vystavené vplyvu výkyvov cien ropy; v tejto súvislosti vyzýva azerbajdžanskú vládu, aby 
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zvážila prijatie efektívnych a konzistentných opatrení na diverzifikáciu štátneho 
hospodárstva;

30. znova pripomína veľký potenciál Azerbajdžanu na rozvoj poľnohospodárskej výroby 
a odporúča, aby azerbajdžanská vláda túto oblasť zohľadnila ako potenciálne dôležitý 
krok k diverzifikácii hospodárstva a vývozu do EÚ, a to v súlade so sanitárnymi 
a s fytosanitárnymi požiadavkami EÚ;

31. vyzýva azerbajdžanskú vládu, aby sa skutočne venovala boju proti korupcii a zlepšila 
prístup podnikov k financiám, čím zvýši konkurencieschopnosť hospodárstva a jeho 
príťažlivosť pre zahraničných investorov;

32. dôrazne podporuje povýšenie obchodnej zložky budúcej dohody o pridružení medzi EÚ 
a Azerbajdžanom na dohodu DCFTA po splnení všetkých podmienok;

Bielorusko

33. znova pripomína, že v sovietskom období vykazovalo Bielorusko najstabilnejší 
a najpravidelnejší hospodársky rast zo všetkých štátov ZSSR, toto privilegované 
postavenie sa však, žiaľ, skončilo, navyše havária v černobyľskej jadrovej elektrárni 
v roku 1986 vážne kontaminovala 25 % územia štátu a spôsobila obrovské zdravotné 
a sociálne škody, ktoré sa budú ešte dlho odstraňovať;

34. víta kladné výsledky boja bieloruských orgánov proti následkom černobyľskej katastrofy;

35. víta zachovanie relatívnej makroekonomickej stability v Bielorusku, predovšetkým 
pokračovanie výroby veľkých priemyselných podnikov, ako aj dobrú výkonnosť 
potravinárskeho priemyslu;

36. zdôrazňuje význam strategického postavenia Bieloruska ako krajiny energetického 
tranzitu, najmä dodávok zemného plynu pre EÚ; v tejto súvislosti poukazuje na význam 
poskytovania pomoci odvetviu energetiky v rámci regionálneho nástroja európskeho 
susedstva a partnerstva (napríklad prostredníctvom energetickej infraštruktúry);

37. zdôrazňuje potrebu rozšírenia pomoci EÚ s cieľom zvýšiť výkonnosť administratívnych 
štruktúr;

38. poukazuje na potrebu rozsiahlejšieho pôsobenia bánk EÚ na bieloruskom území s cieľom 
predísť oslabeniu európskeho vplyvu;

39. poukazuje na problémy pri hodnotení skutočnej hospodárskej situácie Bieloruska 
z dôvodu oficiálnych štatistík, ktoré (podľa nezávislých pozorovateľov) zatajujú, že 
údajne 20 % Bielorusov žije pod hranicou existenčného minima;

40. poznamenáva, že 80 % všetkých podnikov vlastní štát a že rozvoju súkromného sektora 
bránia diskriminačné a svojvoľné opatrenia, zmeny právnych predpisov a vysoké 
zdanenie, ktoré nútia súkromný sektor, aby čiastočne pôsobil v tieňovej ekonomike;
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41. znovu pripomína, že v roku 1996 Medzinárodný menový fond a Svetová banka pozastavili 
poskytovanie úverov Bielorusku z dôvodu tamojšieho nepriaznivého politického 
a hospodárskeho ovzdušia a že v roku 1997 prijala rovnaké opatrenie aj EÚ; poukazuje 
na to, že uvedené skutočnosti odrádzajú a budú odrádzať zahraničných investorov, pričom 
priame zahraničné investície v súčasnosti predstavujú len 1 % HDP Bieloruska;

42. je presvedčený o potrebe uskutočniť hlboké inštitucionálne a štrukturálne reformy 
s cieľom začať budovať funkčné, transparentné a otvorené trhové hospodárstvo;

43. poukazuje na to, že podmienkou začatia rozhovorov o akomkoľvek druhu dohody 
o voľnom obchode s EÚ je vstup Bieloruska do Svetovej obchodnej organizácie; v tejto 
súvislosti vyzýva Bielorusko, aby sa skutočne zapojilo do procesu pristúpenia k WTO;

44. je presvedčený, že EÚ by mala využiť všetku svoju tzv. mäkkú silu s cieľom zapojiť 
Bielorusko do skutočného politického a hospodárskeho dialógu a podnietiť nutné reformy, 
ktoré majú obrovský význam pre bieloruských obyvateľov;

Gruzínsko

45. poukazuje na skutočnosť, že podľa hodnotenia Svetovej banky patrí Gruzínsko 
k najrýchlejšie sa reformujúcim hospodárstvam a v rebríčku najlepších miest 
na podnikanie, ktorý zostavila Svetová banka, sa umiestnilo na 16. mieste;

46. blahoželá Gruzínsku k obdivuhodne dobrému zvládnutiu dramatických následkov 
vojenského konfliktu s Ruskom v roku 2008 pre hospodárstvo a k úspešnej zmene 
orientácie vývozu na iné trhy;

47. uvedomuje si, že gruzínska vláda sa snaží rozšíriť ochranu práv duševného vlastníctva, 
poukazuje však na skutočnosť, že Gruzínsko naďalej patrí ku krajinám s najvyšším 
podielom pirátskeho softvéru (95 %); vyzýva v tejto súvislosti gruzínsku vládu, aby čo 
najdôslednejšie pokračovala v boji proti pirátstvu;

48. vyjadruje však poľutovanie, že Gruzínsko stále patrí medzi najchudobnejších východných 
partnerov, a zdôrazňuje, že dohoda DCFTA by pomohla uvoľniť gruzínsky potenciál 
a umožnila Gruzínsku, aby sa stalo príťažlivým miestom na investície;

49. víta nový gruzínsky systém verejného obstarávania umožňujúci realizáciu elektronických 
aukcií pre všetky druhy zmlúv bez ohľadu na ich veľkosť či povahu; poukazuje 
na skutočnosť, že Gruzínsko by tiež malo slúžiť ako príklad pre členské štáty EÚ v tejto 
oblasti;

50. vyzýva Gruzínsko, aby zaistilo, že po ukončení rokovaní o dohode DCFTA sa budú 
obchodné preferencie týkať len vhodných výrobkov pochádzajúcich z odtrhnutých 
regiónov Abcházska a Južného Osetska;

Moldavsko
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51. s uspokojením uznáva, že Moldavsko, ktoré naďalej zostáva jednou z najchudobnejších 
krajín v regióne, v posledných rokoch uskutočňuje pozoruhodné reformy a výrazne 
zlepšilo svoju hospodársku výkonnosť; v tejto súvislosti poukazuje na zásadný význam 
finančnej pomoci poskytnutej Medzinárodným menovým fondom a makrofinančnej 
pomoci zo strany EÚ;

52. znova opakuje svoje želanie, aby budúca dohoda DCFTA zahrnula celé územie 
Moldavska vrátane odtrhnutého regiónu Podnesterska, pričom by mohla poslúžiť ako 
nástroj tzv. mäkkej sily pri ukončení nevyriešeného podnesterského konfliktu;

53. poznamenáva, že v súčasnosti pochádza väčšina moldavského vývozu 
z poľnohospodárstva, a preto musí na trhu EÚ čeliť tvrdej konkurencii a prísnym 
požiadavkám; domnieva sa, že dohoda DCFTA by mala pomôcť pri diverzifikácii 
moldavského vývozu a zvýšení konkurencieschopnosti Moldavska;

54. zdôrazňuje význam postupného zladenia Moldavska s EÚ z hľadiska infraštruktúry 
a systémov technickej regulácie, štandardizácie, posudzovania zhody, testovania, dohľadu 
nad trhom a metrológie;

55. poukazuje na potrebu zásadného pokroku v oblasti služieb a ochrany investícií;

56. vyzýva orgány EÚ, aby sa viac zapojili do hľadania mierového riešenia problémov 
týkajúcich sa obnovenia územnej celistvosti Moldavska;

Ukrajina

57. víta uzatvorenie dohody DCFTA medzi EÚ a Ukrajinou ako prvej dohody o voľnom 
obchode medzi EÚ a východným partnerom; domnieva sa, že táto prelomová dohoda 
a skúsenosti získané počas rokovaní nepochybne poslúžia ako užitočný príklad budúcich 
rokovaní o dohodách DCFTA;

58. poukazuje na to, že Ukrajina je najväčším východným partnerom EÚ a že dohoda DCFTA 
otvára EÚ nový trh s 50 miliónmi spotrebiteľov; domnieva sa, že najväčším prínosom 
vykonávania dohody DCFTA pre EÚ bude stabilnejší a predvídateľnejší obchodný 
a investičný režim na Ukrajine;

59. víta snahu ukrajinských orgánov zamerať sa na prekonanie hospodárskej zaostalosti 
východných častí Ukrajiny, čo predstavuje reálny príspevok k ukrajinskému národnému 
zjednoteniu;

60. vyjadruje poľutovanie nad zdržaním podpísania dohody o pridružení, ktorá je podmienkou 
nadobudnutia platnosti dohody DCFTA; dúfa v skoré odstránenie prekážok brániacich 
podpísaniu dohody;

61. poukazuje však na skutočnosť, že uplatňovanie dohody DCFTA bude takisto znamenať 
štrukturálne a politické reformy; spochybňuje v tejto súvislosti súčasné stanovisko EÚ, 
podľa ktorého sú politické reformy podmienkou uzatvorenia dohody o pridružení 
a následne nadobudnutia platnosti dohody DCFTA; vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
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možnosti parafovania a vykonávania dohody DCFTA bez ohľadu na uzatvorenie dohody 
o pridružení, teda ako dohody ad interim;

62. uvedomuje si, že pokiaľ ide o integráciu do európskych štruktúr, Ukrajina je 
najpokročilejším východným partnerom, ktorý postupne prispôsobuje svoj právny systém 
EÚ a medzinárodným normám a dosiahol veľký pokrok aj pri prijímaní noriem 
a štandardov OECD;

63. zdôrazňuje, že úspešné vykonávanie dohody DCFTA bude do veľkej miery závislá 
od politickej vôle a administratívnej spôsobilosti presne a včas vykonať všetky jej 
ustanovenia; domnieva sa, že ide o veľkú výzvu pre Ukrajinu, ktorá dosahuje zmiešané 
výsledky reformy hospodárstva a štátu a ktorá stále nie je schopná splniť všetky záväzky 
vyplývajúce z procesu pristúpenia k WTO, ako aj záväzky voči Svetovej banke 
a Medzinárodnému menovému fondu;

64. znova pripomína, že základné hospodárske, politické a inštitucionálne reformy sa musia 
urýchliť a realizovať súdržnejšie a konzistentnejšie s cieľom zaistiť primerané 
vykonávanie dohody DCFTA a výhody, ktoré z nej vyplývajú;

65. je znepokojený negatívnymi príznakmi týkajúcimi sa ukrajinského podnikateľského 
a investičného prostredia, ktoré sú dôsledkom rôznych inštitucionálnych a systémových 
nedostatkov, ako sú prekážky vstupu na trh, administratívne povolenia, nadmerný počet 
administratívnych kontrol, netransparentná daňová a colná sústava a slabá správa, 
nestabilný a netransparentný právny systém a jeho nedostatočné fungovanie, zlá správa 
vecí verejných a súdnictvo poznamenané úplatkárstvom, slabé presadzovanie zmlúv 
a nepostačujúa ochrana vlastníckych práv a nedostatočne rozvinutá a monopolizovaná 
infraštruktúra; naliehavo žiada ukrajinskú vládu, aby urýchlila reformný proces s cieľom 
odstrániť uvedené prekážky voľného a spravodlivého podnikania a obchodu;

66. poukazuje na pretrvávajúcu slabú príťažlivosť Ukrajiny pre priame zahraničné investície 
v porovnaní s najnovšími členskými štátmi EÚ, ako aj s najnovšími a možnými 
kandidátmi na pristúpenie k EÚ na západnom Balkáne;

67. vyzýva Ukrajinu, aby prijala vnútorné právne predpisy s cieľom zjednodušiť voľný 
a neprerušovaný tranzit plynu do členských štátov EÚ;

68. vyjadruje nádej, že Ukrajina nájde dostatok politickej vôle a odvahy na to, aby vytvorila 
podmienky na úplné a včasné vykonávanie dohody DCFTA, ktorá bude veľmi prínosná 
pre ukrajinské obyvateľstvo;

69. vyzýva orgány EÚ, aby výraznejšie podporili zlepšovanie výkonnosti ukrajinských 
administratívnych štruktúr a propagáciu noriem EÚ v oblasti správy vecí verejných;

*
*     *

70. vyzýva Radu, Komisiu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby uvedené úvahy 
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a odporúčania náležite zohľadnili pri rokovaniach a uplatňovaní obchodných častí dohôd 
o pridružení s Arménskom, Azerbajdžanom, Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou, ako 
aj pri rozvíjaní obchodných vzťahov EÚ s Bieloruskom;

71. vyzýva Komisiu, aby pravidelne a úplne informovala Európsky parlament o pokroku 
rokovaní a po nadobudnutí platnosti jednotlivých dohôd DCFTA o pokroku pri ich 
vykonávaní;

72. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke 
Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, 
Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, vládam a parlamentom členských štátov a krajín, 
ktoré patria do Východného partnerstva.


