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PASIŪLYMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina tai, kad išaugo ES ir Ukrainos prekybos apimtis ir Ukrainos eksportas į 
ES tapo įvairesnis; ragina Komisiją remti Ukrainą nustatant tas sritis, kuriose būtų galima 
toliau skatinti ekonomikos įvairinimą, ir teikiant joms pirmenybę išsamios ir visapusiškos 
laisvosios prekybos erdvės (IVLPE) įgyvendinimo procese; pabrėžia, kad tuo pačiu 
laikotarpiu eksportas į Rusiją sumažėjo;

2. ragina Komisiją Parlamentui pateikti išsamų šio asociacijos susitarimo vertinimą, 
grindžiamą ligi šiol pasiekta pažanga, nes 2007 m. atliktas poveikio vertinimas 
neaktualus dėl seniai pasikeitusių aplinkybių; mano, kad minėtas vertinimas turėtų visų 
pirma apimti šiuos punktus:

– išsamų Ukrainos prekybos balanso pristatymą, pateiktą pagal sektorius ir regionus,

– mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) vystymąsi ir IVLPE paskolos priemonės, kuriai 
2015 m. skirta 200 mln. EUR ir kuri skirta Rytų kaimynystėje esančioms MVĮ padėti, 
pristatymą,

– rinkos dalies pristatymą,

– socialinės ir ekonominės padėties pristatymą,

– darbo rinkos padėties, šešėlinės ekonomikos ir neoficialaus užimtumo pristatymą,

– naujausią Ukrainos makrofinansinės padėties analizę, įskaitant mokestines pajamas ir 
išlaidas, mokesčių vengimą ir slėpimą;

3. primena, kad Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1566 dėl laikinųjų 
autonominių prekybos priemonių Ukrainai, kuriomis papildomos prekybos lengvatos, 
taikomos pagal Asociacijos susitarimą, nustatymo apima teisinį reikalavimą, kad 
Komisija į savo metinę išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės (IVLPE) 
įgyvendinimo ataskaitą įtrauktų išsamų minėtų autonominių prekybos priemonių 
vertinimą, įskaitant jų socialinį poveikį;

4. mano, kad ES ir Ukrainos teisės aktų derinimas IVLPE sąlygomis yra pagrindinė 
priemonė siekiant priartinti Ukrainą prie ES ir padėti palengvinti prekybą, prisidėti 
kuriant geresnę verslo ir investicijų aplinką ir užtikrinti tvarią Ukrainos ekonominę 
plėtrą; mano, kad reikėtų kruopščiai valdyti prekybos liberalizavimo aspektą siekiant 
mažiausios kainos ir didžiausios naudos Ukrainos įmonėms ir visuomenei, taip pat ragina 
Komisiją šiuo tikslu apsvarstyti papildomas autonomines prekybos lengvatas ir kitas 
priemones; ragina Ukrainą daug dėmesio skirti reformų darbotvarkės įgyvendinimui tose 
srityse, kurios glaudžiau susijusios su jos gamybos struktūra ir galimybėmis eksportuoti į 
ES, siekiant kuo labiau sumažinti perėjimo sąnaudas ir kuo labiau padidinti galimą 
naudą; ragina Ukrainą nedelsiant paskirti vidaus patarėjų grupę siekiant užtikrinti, kad 
šios sutarties įgyvendinimą stebėtų pilietinės visuomenės organizacijos; yra susirūpinęs 
dėl didėjančio gyventojų skurdo;
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5. primena, kad IVLPE yra reformų proceso, pagrįsto geru valdymu ir kova su korupcija bei 
organizuotu nusikalstamumu, dalis; palankiai vertina tai, kad priimtas Aukščiausiojo 
kovos su korupcija teismo įstatymas; vis dėlto ir toliau yra susirūpinęs dėl to, kad 
nepasiekta tolesnės pažangos kovos su korupcija srityje; pažymi, kad laisva, kritiška 
pilietinė visuomenė itin svarbi šiame reformų procese ir ragina Ukrainos vyriausybę 
netaikyti pilietinės visuomenės organizacijoms e. deklaravimo prievolės; ragina Ukrainos 
vyriausybę užtikrinti Nacionalinio kovos su korupcija biuro nepriklausomumą ir įvykdyti 
atitinkamą slaptųjų tarnybų reformą; primena Ukrainos vyriausybei jos įsipareigojimą, 
įrašytą asociacijos susitarimo preambulėje, sukurti gilesnę, tvarią demokratiją; ragina 
prieš 2019 m. rinkimus atlikti balsavimo teisių reformą, kaip rekomendavo Europos 
Tarybos Parlamentinė Asamblėja, Venecijos komisija ir Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių 
biuras (ODIHR); ragina Ukrainą pateikti patikinimą, kad Ukrainos centrinės rinkimų 
komisijos sudėtis atspindi politinę pusiausvyrą, nes joje atstovaujama visoms svarbioms 
politinėms jėgoms, ir pabrėžia, kad teisės viršenybė yra svarbiausia gero ir veiksmingo 
IVLPE susitarimo įgyvendinimo sąlyga;

6. mano, kad teisės aktų derinimas su ES acquis – tai svarbiausias išsamios ir visapusiškos 
laisvosios prekybos erdvės (IVLPE) aspektas, nes faktiškas patekimas į ES rinką ir 
reformos labai priklauso nuo tinkamo atitinkamų teisės aktų įgyvendinimo ir vykdymo 
užtikrinimo; suvokia, kad tai yra didelis iššūkis Ukrainos valdymui, institucijoms ir 
viešajam administravimui, ir ragina Komisiją suteikti tinkamą techninę ir finansinę 
paramą; palankiai vertina Paramos Ukrainai grupės veiklą ir ragina šią grupę Parlamentui 
teikti daugiau ataskaitų dėl suteiktos pagalbos rūšies, visų pirma susijusios su acquis
perkėlimu ir įgyvendinimu;

7. mano, kad būtų naudinga įtraukti Ukrainos valdžios institucijas nuo atitinkamų teisės 
aktų projektų rengimo etapo, siekiant užtikrinti įtraukesnį procesą ir sumažinti Ukrainos 
perėjimo išlaidas, ir ragina Komisiją visapusiškai pasinaudoti ex ante dalijimosi 
informacija mechanizmais;

8. palankiai vertina Vyriausybės ir Parlamento teisėkūros veiksmų gaires dėl susitarimo 
įgyvendinimo ir Ukrainos prisijungimą prie PPO sutarties dėl viešųjų pirkimų; ragina 
Ukrainą daug dėmesio skirti reformų darbotvarkės įgyvendinimui tokiose srityse, kaip 
techniniai, sanitarijos ir fitosanitarijos standartai, intelektinė nuosavybė ir muitinės 
veiklos taisyklės; 

9. apgailestauja, kad nepasiekta pažangos derinant gyvūnų gerovės standartus su 
atitinkamais ES standartais, ir ragina Ukrainą nedelsiant patvirtinti strategiją, kad būtų 
galima įvykdyti šį įsipareigojimą;

10. atkreipia dėmesį į aukštą naudojimosi lengvatomis lygį ir palankiai vertina nuolat 
didėjantį tarifų eilučių, pagal kurias taikomos lengvatos, skaičių; 

11. pažymi, kad IVLPE įgyvendinimo vertinime labai daug dėmesio skiriama prekybos 
srautams ir kliūtims prekybai; ragina Komisiją tinkamai stebėti ir vertinti IVLPE 
įgyvendinimą, ypač daug dėmesio skiriant acquis perkėlimui į nacionalinę teisę ir 
įgyvendinimui, taip pat poveikiui Ukrainos visuomenei, ir pateikti viešas ir išsamias 
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metines ataskaitas, be kita ko, dėl ES teikiamos techninės ir finansinės paramos;

12. tikisi, kad Ukraina paskirs ginčų sprendimo sistemos arbitrus ir sukurs įstaigas bei paskirs 
atstovus pagal prekybos ir darnaus vystymosi skyrių;

13. palankiai vertina tai, kad 2018 m. kovo 20 d. Aukščiausioji Rada per pirmą svarstymą 
priėmė Įstatymą Nr. 5495 dėl Ukrainos miškų išsaugojimo ir neteisėto neapdorotos 
medienos eksporto prevencijos; mano, kad bet koks prekybos mediena liberalizavimas 
turėtų būti vykdomas su sąlyga, kad bus nustatyta neteisėto eksporto prevencijos ir 
draudimo teisinė sistema;

14. pažymi, kad ES ir Ukrainos suderintas požiūris į sankcijas, susijusias su Krymu ir Rytų 
Ukraina, padėtų didinti spaudimą, kad būtų užtikrintas taikus Ukrainos teritorinių 
problemų sprendimas; primena į asociacijos susitarimo 9 straipsnį įrašytą taikaus 
regioninių konfliktų sprendimo įsipareigojimą;

15. pažymi, kad pagal Rytų partnerystę iki dabar visų pirma didžiausias dėmesys skiriamas 
dvišalei prekybai ir investicijoms tarp ES ir kitų valstybių, kurias apima ši partnerystė; 
ragina parengti vieningesnį požiūrį į visas Rytų partnerystės valstybes ir labiau 
bendradarbiauti su Eurazijos ekonomine sąjunga prekybos lengvinimo, bevizio režimo ir 
techninių standartų srityse.



PE619.279v02-00 6/7 AD\1156199LT.docx

LT

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data 21.6.2018

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

26
5
4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
nariai

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana 
Beghin, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, 
Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Patricia 
Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel 
Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, 
Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-
Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
pavaduojantys nariai

Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Klaus Buchner, Dita 
Charanzová, Danuta Maria Hübner, Sajjad Karim, Sander Loones, Lola 
Sánchez Caldentey

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 
dalis)

Czesław Hoc, John Howarth, Dietmar Köster, Kosma Złotowski



AD\1156199LT.docx 7/7 PE619.279v02-00

LT

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

26 +

ALDE Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Elsi Katainen

ECR Czesław Hoc, Sajjad Karim, Sander Loones, Kosma Złotowski

PPE Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, 
Danuta Maria Hübner, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, 
Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld

S&D Goffredo Maria Bettini, John Howarth, Dietmar Köster, Bernd Lange, David Martin, 
Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

VERTS/ALE Klaus Buchner, Yannick Jadot

5 -

EFDD William (The Earl of) Dartmouth

ENF France Jamet, Danilo Oscar Lancini

GUE/NGL Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur

4 0

ALDE Patricia Lalonde

EFDD Tiziana Beghin

GUE/NGL Lola Sánchez Caldentey

S&D Emmanuel Maurel

Sutartiniai ženklai:
+ : už
- : prieš
0 : susilaikė


	1156199LT.docx

