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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne
(2019/2202(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 8 en titel V, met name de artikelen 21, 22, 36 en 37 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie, evenals deel vijf van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie,

– gezien de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, 
en Oekraïne, anderzijds, met inbegrip van een diepe en brede vrijhandelsovereenkomst, 
die op 1 september 2017 in werking is getreden, en gezien de desbetreffende 
Associatieagenda, 

– gezien de inwerkingtreding op 11 juni 2017 van een visumvrije regeling voor 
onderdanen van Oekraïne als gevolg van de door het Europees Parlement en de Raad 
aangebrachte wijzigingen in Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad,

– gezien zijn eerdere resoluties over Oekraïne, met name die van 12 december 2018 over 
de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne1, en van 21 
januari 2016 over de associatieovereenkomsten/diepe en brede vrijhandelsruimten met 
Georgië, Moldavië en Oekraïne2, alsmede zijn aanbeveling van 19 juni 2020 aan de 
Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger 
van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over het Oostelijk 
Partnerschap, in de aanloop naar de top van juni 20203, 

– gezien het gezamenlijke werkdocument van de Europese Commissie en de Europese 
Dienst voor extern optreden van 12 december 2019 over het Uitvoeringsverslag inzake 
de associatieovereenkomst met Oekraïne,

– gezien de aanbevelingen en werkzaamheden van de Parlementaire Vergadering 
Euronest, het forum voor het maatschappelijk middenveld van het Oostelijk 
Partnerschap en andere vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld in 
Oekraïne,

– gezien de slotverklaringen en de aanbevelingen van de bijeenkomst van het 
Parlementair Associatiecomité EU-Oekraïne van 19 december 2019,

– gezien de conclusies van zijn verkiezingswaarnemingsmissies naar de Oekraïense 
presidentsverkiezingen van 31 maart en 21 april 2019 en naar de vervroegde 
parlementsverkiezingen van 21 juli 2019,

– gezien de uitbetaling op 29 mei 2020 van een lening van 500 miljoen EUR aan 
Oekraïne als onderdeel van het vierde programma voor macrofinanciële bijstand (MFB) 

1 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0518.
2 PB C 11 van 12.1.2018, blz. 82.
3 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0167.
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van de Commissie, 

– gezien de ongekende steunpakketten van de EU om haar buurlanden te helpen in hun 
strijd tegen de COVID-19-pandemie, met name de 1,2 miljard EUR aan leningen die 
aan Oekraïne ter beschikking is gesteld bij Besluit (EU) 2020/701 van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 mei 2020 betreffende de toekenning van macrofinanciële 
bijstand aan uitbreidings- en nabuurschapspartners in de context van de COVID-19-
pandemie4,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement en artikel 1, lid 1, onder e), van en bijlage 3 bij het 
besluit van de Conferentie van voorzitters van 12 december 2002 betreffende de 
procedure inzake het verlenen van toestemming voor het opstellen van 
initiatiefverslagen,

– gezien het advies van de Commissie internationale handel,

– gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken (A9-0000/2020),

A. overwegende dat de associatieovereenkomst/diepe en brede vrijhandelsovereenkomst de 
hoeksteen van de betrekkingen van de Europese Unie met Oekraïne en een routekaart 
voor hervormingen is waarvan de volledige uitvoering moet worden beschouwd als de 
cruciale stap op weg naar een geleidelijke toenadering tot de Unie en de geleidelijke 
naleving van de criteria voor lidmaatschap;

B. overwegende dat Oekraïne in 2019 een moeilijke verkiezingsperiode heeft 
doorgemaakt, zowel tijdens de presidents- als parlementsverkiezingen, en overwegende 
dat het land voor zijn aanpak in die periode lof verdient;

C. overwegende dat Oekraïne het tempo van zijn wetgevingsactiviteiten heeft 
gehandhaafd, soms ten koste van het parlementair toezicht en de kwaliteit van de 
wetgeving; 

D. overwegende dat, hoewel  Oekraïne aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt op zijn weg 
naar toenadering tot de Unie, nog steeds een aantal hervormingen moeten worden 
afgerond en een aantal aanvullende maatregelen moeten worden goedgekeurd om een 
terugval te voorkomen;

E. overwegende dat het volledige potentieel van de goedgekeurde hervormingen nog niet 
ten volle is benut ten gevolge van de interne institutionele instabiliteit en 
tegenstrijdigheden;

F. overwegende dat de moderniseringen, de-oligarchisatie, hervormingen en strijd tegen 
corruptie onder Oekraïense burgers nog steeds grote steun genieten;

G. overwegende dat de Oekraïense economie vóór de uitbraak van de 
COVID-19-pandemie weer was gestabiliseerd en in een bevredigend tempo groeide;

H. overwegende dat de huidige wereldcrisis een gecoördineerde aanpak en pakketten 
buitengewone steunmaatregelen vergt;

4 PB L 165 van 27.5.2020, blz. 31.
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I. overwegende dat de onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoriale integriteit van 
Oekraïne nog steeds worden ondermijnd door het onopgeloste conflict in het oosten van 
het land en de aanhoudende Russische bezetting van het Donbasbekken en de gehele 
Krim;

Gemeenschappelijke waarden en algemene beginselen

1. stelt vast dat de associatieovereenkomst/diepe en brede vrijhandelsovereenkomst een 
blauwdruk vormt voor hervormingen, en onderstreept het bijzondere belang ervan, 
vooral in deze buitengewone tijden;

2. is ingenomen met de ongekende steunpakketten, met inbegrip van macrofinanciële 
bijstand, die de Unie aan de Oekraïne ter beschikking heeft gesteld om het land te 
helpen de noodstand in verband met COVID-19 te boven te komen;

3. is ingenomen met het feit dat zijn verkiezingswaarnemingsmissies tot de conclusie zijn 
gekomen dat de Oekraïense presidents- en parlementsverkiezingen in 2019 over het 
algemeen competitief, goed georganiseerd en efficiënt geregeld waren;

4. vraagt de Europese Commissie kwalitatieve mechanismen te ontwikkelen en toe te 
passen om de uitvoering van hervormingen door Oekraïne te monitoren, met duidelijke 
benchmarks;

Hervormingen en institutioneel kader

5. is ingenomen met de door Oekraïne geboekte vooruitgang bij de naleving van zijn in de 
associatieovereenkomst vastgelegde verplichtingen, met name op het gebied van de 
landbouw, de energie, het bankwezen, de decentralisatie en de verkiezingsprocedures; is 
echter bezorgd over het feit dat volgens het evaluatiemechanisme van de 
associatieovereenkomst (“pols van de associatieovereenkomst”) in 2019 slechts 37 % 
van de met de uitvoering verband houdende taken werd voltooid;

6. is ingenomen met de in 2018 goedgekeurde gezamenlijke routekaart van de regering en 
het parlement en het in november 2019 ingestelde gezamenlijke platform voor de 
Europese integratie;

7. prijst Oekraïne voor de geboekte vooruitgang bij de hervorming van het openbaar 
bestuur en de goedkeuring van een nieuwe kieswet in december 2019;

8. is verheugd over het in 2018 gestarte decentralisatieproces en dringt er bij Oekraïne op 
aan dit af te ronden;

9. doet een beroep op Oekraïne om het Statuut van Rome inzake het Internationaal 
Strafhof en het Verdrag van Istanboel inzake het voorkomen en bestrijden van geweld 
tegen vrouwen en huiselijk geweld te ratificeren;

Samenwerking op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid 
(GBVB)

10. feliciteert Oekraïne met zijn nieuwe status van Enhanced Opportunities Partner van de 
NAVO;
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11. bekrachtigt andermaal de niet-aflatende steun van de Unie voor en haar gehechtheid aan 
de onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne binnen zijn 
internationaal erkende grenzen, alsmede zijn steun voor de internationaal 
gecoördineerde sancties tegen de Russische regering en actoren die de territoriale 
integriteit van het land ondermijnen, totdat is voldaan aan alle desbetreffende 
voorwaarden voor het opheffen van de sancties;

12. neemt ter kennis dat het Oekraïense parlement in juni 2018 de wet op de nationale 
veiligheid heeft aangenomen; dringt echter bij het parlement erop aan aanvullende 
wetgeving aan te nemen ter beperking van de bevoegdheden van de Oekraïense 
veiligheidsdienst (USS) teneinde deze tot een agentschap om te vormen dat zich louter 
en alleen bezighoudt met contraspionage en terrorismebestrijding;

Justitie, vrijheid en veiligheid

13. is ingenomen met het feit dat het nationaal agentschap voor de preventie van corruptie 
opnieuw is ingesteld en dat het hooggerechtshof voor corruptiebestrijding in september 
2019 met zijn werkzaamheden is begonnen; betreurt echter het feit dat tot op heden 
weinig vonnissen zijn gewezen en dat sedert 2017 een alomvattende strategie voor 
corruptiebestrijding ontbreekt;

14. betreurt het feit dat het rechtswezen nog steeds een van de minst vertrouwde 
instellingen in Oekraïne is en is bezorgd over de staat waarin het sinds de hervorming 
van oktober 2019 verkeert;

15. is ingenomen met de hervorming van het parket-generaal die in september 2019 van 
start is gegaan, en onderstreept dat zijn volledige onafhankelijkheid moet worden 
gewaarborgd; dringt er bij de Oekraïense autoriteiten op aan de hervorming van het 
hooggerechtshof door te voeren met volledige naleving van advies nr. 969/2019 van de 
Commissie van Venetië;

Mensenrechten en fundamentele vrijheden

16. veroordeelt ten stelligste de schendingen van de mensenrechten en fundamentele 
vrijheden die door de bezettingsmacht op de Krim en in het Donbasbekken zijn begaan;

17. neemt nota van de wet op de bevordering van het gebruik van de Oekraïense taal als 
officiële taal, en verzoekt de Oekraïense autoriteiten de wet toe te passen in 
overeenstemming met de aanbevelingen in advies nr. 960/2019 van de Commissie van 
Venetië; 

Handel en economische samenwerking 

18. is verheugd over de aanzienlijke toename van de handelsstroom tussen de EU en 
Oekraïne waardoor de Unie thans de grootste handelspartner van Oekraïne is;

19. prijst de voortgang van Oekraïne bij de aanpassing van de regelgeving aan het EU-
acquis en de goedkeuring in november 2019 van een sanitaire en fytosanitaire strategie;

20. stelt vast dat verdere vooruitgang is geboekt bij het afstemmen van de douane- en 
grensprocedures van Oekraïne op die van de Unie; prijst de vaststelling door de 
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Oekraïense regering in mei 2020 van de strategie voor het geïntegreerd grensbeheer tot 
2025 en van het daaropvolgende actieplan 2020-2022;

21. is ingenomen met de goedkeuring in maart 2020 van de wet op de verkoop van 
landbouwgrond en de goedkeuring in mei 2020 van de wet op de verbetering van 
bepaalde instrumenten voor de regulering van bankactiviteiten waarmee het bankwezen 
wordt versterkt en wordt verhinderd dat de PrivatBank weer in handen valt van zijn 
vorige eigenaren;

22. dringt er bij Oekraïne op aan de privatisering van staatsbedrijven te bespoedigen en het 
moratorium op de uitvoer van onbewerkt hout op te heffen;

Energie, milieu en klimaatverandering

23. is verheugd over de voltooiing van de ontvlechting van Naftogaz in 2019 en de 
oprichting van een juridisch onafhankelijke transmissiesysteembeheerder voor gas 
overeenkomstig het derde energiepakket van de EU; 

24. betreurt het feit dat de nieuwe groothandelsmarkt voor elektriciteit die in Oekraïne in 
juli 2019 in werking trad, nog steeds niet concurrerend is;

25. is ingenomen met het feit dat de Oekraïense regering in februari 2019 de nationale 
strategie voor het milieubeleid tot 2030 en het nationale plan voor afvalbeheer heeft 
vastgesteld; dringt er bij Oekraïne op aan maatregelen te nemen om een einde te maken 
aan de milieuschade ten gevolge van de illegale en niet-duurzame exploitatie van 
natuurlijke hulpbronnen, zoals de illegale houtkap in de oerbossen in de Karpaten; 

Institutionele bepalingen

26. is ingenomen met het resultaat van de lopende bijeenkomsten en de activiteiten in het 
kader van de Jean Monnet-dialoog;

27. dringt andermaal aan op de oprichting van een Universiteit van het Oostelijk 
Partnerschap in Oekraïne en doet een beroep op de instellingen van de Unie de 
opleidingsprogramma’s voor Oekraïense rechtsbeoefenaars te versterken en uit te 
breiden;

°

° °

28. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de president, de regering en het parlement 
van Oekraïne.


