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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om genomföranderapporten om EU:s associeringsavtal med Ukraina
(2019/2202(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 8 samt avdelning V, särskilt artiklarna 21, 22, 36 och 37, i 
fördraget om Europeiska unionen, och femte delen i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt,

– med beaktande av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och dess 
medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, inbegripet ett djupgående och 
omfattande frihandelsavtal, som trädde i kraft den 1 september 2017, och den 
tillhörande associeringsagendan,

– med beaktande av inrättandet den 11 juni 2017 av en viseringsfri ordning för 
medborgare i Ukraina, till följd av Europaparlamentets och rådets ändringar av rådets 
förordning (EG) nr 539/2001,

– med beaktande av sina tidigare resolutioner av den 12 december 2018 om 
genomförandet av EU:s associeringsavtal med Ukraina1, och av den 21 januari 2016 om 
associeringsavtalen/de djupgående och omfattande frihandelsområdena med Georgien, 
Moldavien och Ukraina2, samt av sin rekommendation av den 19 juni 2020 till rådet, 
kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik om det östliga partnerskapet inför toppmötet i juni 
20203,

– med beaktande av kommissionens och utrikestjänstens gemensamma arbetsdokument 
från avdelningarna av den 12 december 2019 Association Implementation Report on 
Ukraine (inte översatt till svenska – rapport om genomförandet av Ukrainas 
associering),

– med beaktande av rekommendationerna från och verksamheten i Parlamentariska 
församlingen Euronest, forumet för det civila samhället inom det östliga partnerskapet 
samt andra företrädare för det civila samhället i Ukraina,

– med beaktande av det slutliga uttalandena och rekommendationerna från mötet i 
kommittén för parlamentariskt samarbete mellan EU och Ukraina den 19 december 
2019,

– med beaktande av slutsatserna från parlamentets valobservatörsuppdrag till det 
ukrainska presidentvalet den 31 mars och 21 april 2019 och till det tidigarelagda 
parlamentsvalet den 21 juli 2019,

1 Antagna texter, P8_TA(2018)0518.
2 EUT C 11, 12.1.2018, s. 82.
3 Antagna texter, P9_TA(2020)0167.
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– med beaktande av utbetalningen den 29 maj 2020 av ett lån på 500 miljoner euro till 
Ukraina som en del av kommissionens fjärde program för makroekonomiskt stöd,

– med beaktande av de stödpaket utan motstycke som EU infört för att hjälpa 
grannländerna i kampen mot covid-19-pandemin, och särskilt av de lån på 1,2 miljarder 
euro som gjorts tillgängliga för Ukraina genom Europaparlamentets och rådets beslut 
(EU) 2020/701 av den 25 maj 2020 om makroekonomiskt stöd till utvidgnings- och 
grannskapspartner i samband med covid-19-pandemin4,

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen och artikel 1.1 e och bilaga 3 i 
talmanskonferensens beslut av den 12 december 2002 om förfarandet för beviljande av 
tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden,

– med beaktande av yttrandet från utskottet för internationell handel,

– med beaktade av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A9-0000/2020), och av 
följande skäl:

A. Associeringsavtalet/det djupgående och omfattande frihandelsavtalet är hörnstenen i 
Europeiska unionens förbindelser med Ukraina och en färdplan för reformer, vars 
fullständiga genomförande bör betraktas som det avgörande steget mot ett gradvist 
närmande till unionen och ett successivt uppfyllande av medlemskapskriterierna.

B. Under 2019 genomgick Ukraina en känslig valperiod, både på president- och 
parlamentsnivå, och landets hantering av denna period bör lovordas.

C. Takten i Ukrainas lagstiftande verksamhet har upprätthållits, ibland på bekostnad av 
parlamentarisk kontroll och lagstiftningens kvalitet.

D. Ukraina har visserligen gjort betydande framsteg på sin väg mot ett närmande till 
unionen, men ett antal av landets reformer måste fortfarande slutföras och vissa 
ytterligare åtgärder måste vidtas för att undvika en tillbakagång.

E. De antagna reformernas fulla potential utnyttjas fortfarande inte på grund av intern 
institutionell instabilitet och motstridigheter.

F. Stödet för modernisering, övergång bort från oligarki, reformer och 
korruptionsbekämpning är fortfarande mycket starkt bland ukrainska medborgare.

G. Innan covid-19-pandemin bröt ut hade Ukrainas ekonomi återgått till stabilitet och växte 
i tillfredsställande takt.

H. Den pågående globala krisen kräver en samordnad strategi och exceptionella 
stödåtgärder.

I. Ukrainas oberoende, suveränitet och territoriella integritet undergrävs fortfarande av 
den olösta konflikten i landets östra delar och den pågående ryska ockupationen av stora 
delar av Donbass och hela Krim.

4 EUT L 165, 27.5.2020, s. 31.
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Gemensamma värden och allmänna principer

1. Europaparlamentet noterar att associeringsavtalet/det djupgående och omfattande 
frihandelsavtalet är en reformplan och betonar dess avgörande betydelse, särskilt i dessa 
exceptionella tider.

2. Europaparlamentet välkomnar de stödpaket utan motstycke, inbegripet 
makroekonomiskt stöd, som unionen har ställt till Ukrainas förfogande för att hjälpa 
landet att hantera nödsituationen till följd av covid-19.

3. Europaparlamentet är tillfreds med att dess valobservatörsuppdrag överlag bedömde att 
de ukrainska president- och parlamentsvalen 2019 var konkurrensutsatta, 
välorganiserade och förvaltade på ett effektivt sätt.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla och genomföra kvalitativa 
mekanismer för att övervaka genomförandet av reformer och ta fram tydliga 
riktmärken.

Reformer och institutionell ram

5. Europaparlamentet välkomnar Ukrainas framsteg med att uppfylla sina åtaganden enligt 
associeringsavtalet, särskilt på områdena jordbruk, energi, bankväsende, 
decentralisering och valförfaranden. Parlamentet är dock bekymrat över att endast 
37 procent av de genomföranderelaterade uppgifterna slutfördes under 2019, enligt 
associationsavtalets översynsmekanism (”Pulse of the Agreement”).

6. Europaparlamentet välkomnar den gemensamma färdplan för regeringen och 
parlamentet som antogs 2018 och inrättandet av en gemensam plattform för europeisk 
integration i november 2019.

7. Europaparlamentet lovordar Ukrainas för dess framsteg med att reformera sin offentliga 
förvaltning och för att ha antagit en ny vallag i december 2019.

8. Europaparlamentet välkomnar den decentraliseringsreform som inleddes 2018 och 
uppmanar med kraft Ukraina att slutföra den.

9. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen Ukraina att ratificera Romstadgan för 
Internationella brottmålsdomstolen och Istanbulkonventionen om förebyggande och 
bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet.

Samarbete inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp)

10. Europaparlamentet gratulerar Ukraina till dess nya status som Nato-partner med 
utökade möjligheter.

11. Europaparlamentet upprepar unionens orubbliga stöd och engagemang för Ukrainas 
oberoende, suveränitet och territoriella integritet inom dess internationellt erkända 
gränser, och sitt stöd för internationellt samordnade sanktioner mot Rysslands regering 
och mot aktörer som undergräver landets territoriella integritet, till dess att alla 
relevanta villkor för hävande av sanktionerna har uppfyllts.
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12. Europaparlamentet noterar att det ukrainska parlamentet antog lagen om nationell 
säkerhet i juni 2018. Parlamentet uppmanar dock med kraft parlamentet att anta 
ytterligare lagstiftning som syftar till att begränsa befogenheterna för Ukrainas 
säkerhetstjänst i syfte att omvandla den till att uteslutande vara en kontraspionage- och 
terrorismbekämpningsmyndighet.

Rättvisa, frihet och säkerhet

13. Europaparlamentet välkomnar att den nationella byrån för förebyggande av korruption 
har återinrättats och att den högre domstolen för korruptionsbekämpning inledde sitt 
arbete i september 2019. Parlamentet beklagar dock det låga antalet domar som hittills 
avkunnats och att det sedan 2017 saknats en heltäckande strategi för 
korruptionsbekämpning.

14. Europaparlamentet beklagar att rättsväsendet fortfarande är en av de minst betrodda 
institutionerna i Ukraina och oroas över i vilket skick det har varit sedan reformen i 
oktober 2019.

15. Europaparlamentet välkomnar den reform av allmänna åklagarmyndigheten som 
inleddes i september 2019 och betonar behovet av att säkerställa myndighetens 
fullständiga oberoende. Parlamentet uppmanar med kraft de ukrainska myndigheterna 
att genomföra reformen av Högsta domstolen i full överensstämmelse med 
Venedigkommissionens yttrande nr 969/2019.

Mänskliga rättigheter och grundläggande friheter

16. Europaparlamentet fördömer kraftfullt de kränkningar av de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna som begåtts av ockupationsstyrkorna på Krim och i 
Donbass.

17. Europaparlamentet noterar lagen om stöd till det ukrainska språket som officiellt språk 
och uppmanar de ukrainska myndigheterna att genomföra lagen i enlighet med 
rekommendationerna i Venedigkommissionens yttrande nr 960/2019.

Handel och ekonomiskt samarbete 

18. Europaparlamentet välkomnar den betydande ökningen av handelsflödet mellan EU och 
Ukraina, som innebär att unionen för närvarande är Ukrainas största handelspartner.

19. Europaparlamentet lovordar Ukrainas framsteg i tillnärmningen av lagstiftningen till 
EU:s regelverk och antagandet i november 2019 av en sanitär och fytosanitär strategi.

20. Europaparlamentet noterar att ytterligare framsteg har gjorts när det gäller att anpassa 
Ukrainas tull- och gränsförfaranden till unionens förfaranden. Parlamentet lovordar den 
ukrainska regeringens antagande i maj 2020 av strategin för integrerad gränsförvaltning 
fram till 2025 och den efterföljande handlingsplanen för 2020–2022.

21. Europaparlamentet välkomnar antagandet i mars 2020 av lagen om omsättning av 
jordbruksmark och antagandet i maj 2020 av lagen om förbättring av vissa instrument 
för reglering av bankverksamhet, som stärker banksystemet och förhindrar att 
PrivatBank återförs till sina tidigare ägare.
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22. Europaparlamentet uppmanar Ukraina att gå vidare med privatiseringen av statsägda 
företag och uppmanar Ukraina att häva moratoriet för export av obearbetat trä.

Energi, miljö och klimatförändringar

23. Europaparlamentet välkomnar slutförandet av uppdelningen av Naftohaz 2019 och 
inrättandet av en juridiskt oberoende systemansvarig för överföringssystem för gas i 
linje med EU:s tredje energipaket.

24. Europaparlamentet beklagar att den nya grossistmarknad för el som togs i drift i 
Ukraina i juli 2019 fortfarande inte är konkurrenskraftig.

25. Europaparlamentet lovordar den ukrainska regeringens antagande i februari 2019 av 
strategin för den statliga miljöpolitiken fram till 2030 och den nationella 
avfallshanteringsplanen. Parlamentet uppmanar med kraft Ukraina att vidta åtgärder för 
att få ett slut på de miljöskador som orsakats av olagligt och ohållbart utnyttjande av 
naturresurser, såsom olaglig avverkning i urskogarna i Karpaterna, särskilt i samband 
med det olagliga skidortsprojektet i Svydivets.

Institutionella bestämmelser

26. Europaparlamentet välkomnar resultatet av de pågående mötena och den verksamhet 
som genomförts inom ramen för Jean Monnet-dialogen.

27. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning om att inrätta ett universitet för det östliga 
partnerskapet i Ukraina och uppmanar unionens institutioner att förstärka och utöka 
utbildningsprogrammen för ukrainska rättstillämpare.

°

° °

28. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik samt till Ukrainas president, regering och parlament.


