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IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atzinīgi vērtē to, ka ir palielinājies tirdzniecības apjoms starp ES un Ukrainu, un 
Ukrainas eksporta uz ES dažādošanu; mudina Komisiju palīdzēt Ukrainai noteikt jomas, 
kuras varētu vēl vairāk sekmēt ekonomikas dažādošanu, un prioritāri pievērsties tām 
padziļinātās un visaptverošās brīvās tirdzniecības zonas (DCFTA) īstenošanas procesā; 
norāda, ka šajā pašā laikposmā ir samazinājies eksports uz Krieviju;

2. aicina Eiropas Komisiju sniegt Eiropas Parlamentam detalizētu novērtējumu par 
asociācijas nolīgumu, pamatojoties uz līdzšinējo attīstību, jo 2007. gadā sagatavotais 
ietekmes novērtējums jau sen vairs nav aktuāls, ņemot vērā notikumu attīstību šajā 
valstī; uzskata, ka tajā cita starpā ir jāietver šādi elementi:

– padziļināts Ukrainas tirdzniecības bilances izklāsts, atspoguļojot atšķirības pa nozarēm 
un reģioniem,

– izklāsts par mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) attīstību un par tā DCFTA ietvertā 
MVU paredzētā kreditēšanas instrumenta rezultātiem, kuru izveidoja 2015. gadā, 
piešķirot 200 miljonus euro, lai palīdzētu MVU austrumu kaimiņreģionā,

– tirgus daļu izklāsts,

– sociāli ekonomiskās situācijas izklāsts,

– izklāsts par situāciju darba tirgū, ēnu ekonomiku un neoficiālo nodarbinātību,

– pašreizējā makrofinansiālā stāvokļa, tostarp nodokļu ieņēmumu un izdevumu, 
izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un krāpšanas nodokļu jomā, analīze Ukrainā;

3. atgādina, ka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2017/1566 par pagaidu 
autonomo tirdzniecības pasākumu ieviešanu attiecībā uz Ukrainu, papildinot 
tirdzniecības koncesijas, kas pieejamas saskaņā ar Asociācijas nolīgumu, ir iekļauta 
juridiska prasība, ka Komisijas gada ziņojumā par DCFTA īstenošanu iekļauj 
padziļinātā un visaptverošā brīvās tirdzniecības nolīguma īstenošanas detalizētu 
novērtējumu par autonomiem tirdzniecības pasākumiem, tostarp par sociālo ietekmi;

4. uzskata, ka ES un Ukrainas regulējuma tuvināšana atbilstoši noteikumiem par 
padziļināto un visaptverošo brīvās tirdzniecības zonu (DCFTA) ir fundamentāls 
instruments, kas tuvina Ukrainu Eiropas Savienībai un veicina tirdzniecības 
atvieglošanu, labāku vidi uzņēmējdarbībai un ieguldījumiem, kā arī noturīgu 
ekonomikas attīstību Ukrainā; uzskata, ka tirdzniecības liberalizācijas dimensija būtu 
rūpīgi jāpārvalda, lai samazinātu izmaksas, vienlaikus palielinot ieguvumu Ukrainas 
uzņēmumiem un sabiedrībai, un mudina Komisiju šajā nolūkā apsvērt papildu 
autonomās tirdzniecības preferences un citus līdzekļus; mudina Ukrainu piešķirt 
prioritāti reformu plāna īstenošanai tādās jomās, kas ir ciešāk saistītas ar tās ražošanas 
struktūru un iespējām eksportēt uz ES, lai samazinātu pārejas izmaksas un maksimāli 
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palielinātu potenciālos ieguvumus; aicina Ukrainu steidzami noformēt savu vietējo 
padomdevēju grupu, lai nodrošinātu uzraudzību pār nolīguma īstenošanu no pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju puses; ar bažām konstatē, ka pieaug cilvēku nabadzība;

5. atgādina, ka DCFTA ir daļa no reformu procesa, kura pamatā ir laba pārvaldība un cīņa 
pret korupciju un organizēto noziedzību; atzinīgi vērtē likuma “Par Augsto korupcijas 
apkarošanas tiesu” pieņemšanu; tomēr joprojām ir nobažījies par iespējām panākt 
turpmāku progresu korupcijas apkarošanā; norāda, ka brīvai un kritiskai pilsoniskajai 
sabiedrībai ir svarīga loma šo reformu procesā, un aicina Ukrainas valdību atbrīvot 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas no pienākuma iesniegt e-deklarācijas; aicina 
Ukrainas valdību nodrošināt valsts korupcijas apkarošanas iestādes neatkarību un 
īstenot atbilstošu reformu attiecībā uz izlūkošanas dienestiem; atgādina Ukrainas 
valdībai par tās saistībām, kas noteiktas Asociācijas nolīguma preambulā attiecībā uz 
patiesas un ilgtspējīgas demokrātijas izveidi; aicina pirms 2019. gada parlamenta 
vēlēšanām Ukrainā īstenot vēlēšanu tiesību reformu, ievērojot ieteikumus, ko sniegusi 
Eiropas Padomes Parlamentārā asambleja, Venēcijas komisija un EDSO Demokrātisku 
iestāžu un cilvēktiesību birojs (ODIHR); aicina Ukrainu sniegt apliecinājumu, ka 
Ukrainas Centrālās vēlēšanu komisijas sastāvs ir politiski līdzsvarots un tajā ir 
pārstāvēti visi nozīmīgie politiskie spēki, un uzsver, ka tiesiskums ir DCFTA pareizas 
un iedarbīgas īstenošanas svarīgs priekšnosacījums;

6. uzskata, ka svarīgākais DCFTA aspekts ir tiesību aktu tuvināšana ES acquis, jo faktiskā 
piekļuve ES tirgum un reformas ir ļoti lielā mērā atkarīgas no attiecīgo tiesību aktu 
atbilstošas īstenošanas un izpildes; apzinās, ka Ukrainas pārvaldībai, iestādēm un 
publiskajai administrācijai tas ir nozīmīgs un sarežģīts uzdevums, un mudina Komisiju 
sniegt atbilstošu tehnisko un finansiālo atbalstu; atzinīgi vērtē Ukrainas atbalsta grupas 
darbību un aicina minēto grupu sniegt vairāk ziņojumu Eiropas Parlamentam par 
sniegtās palīdzības veidiem, jo īpaši attiecībā uz acquis transponēšanu un īstenošanu;

7. uzskata, ka būtu lietderīgi Ukrainas iestādes iesaistīt jau attiecīgo tiesību aktu 
sagatavošanas posmā, lai process būtu iekļaujošāks un lai Ukrainai samazinātos pārejas 
izmaksas, un aicina Komisiju pilnībā izmantot ex ante informācijas apmaiņas 
mehānismus;

8. atzinīgi vērtē Ukrainas valdības un parlamenta Likumdošanas ceļvedi nolīguma 
īstenošanai un Ukrainas pievienošanos PTO Valsts iepirkuma nolīgumam; mudina 
Ukrainu koncentrēties uz reformu plāna īstenošanu tādās jomās kā tehniskie, sanitārie 
un fitosanitārie standarti, intelektuālais īpašums un muitas noteikumi; 

9. pauž nožēlu, ka nav panākts progress Ukrainas tiesību aktu un ES dzīvnieku labturības 
standartu tuvināšanā, un aicina Ukrainas valdību steidzami pieņemt stratēģiju, lai pildītu 
šo apņemšanos;

10. norāda uz augsto preferenču izmantošanas rādītāju un atzinīgi vērtē to, ka pastāvīgi 
palielinās tarifu pozīciju skaits, kurās preferences tiek izmantotas; 

11. norāda, ka, novērtējot DCFTA īstenošanu, ļoti liela uzmanība tiek pievērsta 
tirdzniecības plūsmām un tirdzniecības ierobežojumiem; aicina Komisiju pienācīgi 
uzraudzīt un novērtēt DCFTA īstenošanu, īpašu uzmanību pievēršot acquis
transponēšanai un īstenošanai, kā arī ietekmei uz Ukrainas sabiedrību, un sniegt 



AD\1156199LV.docx 5/7 PE619.279v02-00

LV

publiskus un vispusīgus gada ziņojumus, tostarp par ES sniegto tehnisko un finansiālo 
atbalstu;

12. sagaida, ka Ukraina iecels šķīrējtiesnešus strīdu izšķiršanas sistēmas īstenošanai un 
izveidos struktūras, kā arī iecels pārstāvjus saskaņā ar nolīguma Tirdzniecības un 
noturīgas attīstības sadaļu;

13. atzinīgi vērtē Verkhovna Rada pirmajā lasījumā 2018. gada 20. martā pieņemto likumu 
Nr. 5495 par Ukrainas mežu saglabāšanu un nelikumīgu neapstrādātas koksnes eksporta 
novēršanu; uzskata, ka koksnes tirdzniecības liberalizācijai vajadzētu būt atkarīgai no 
tāda tiesiskā regulējuma pieņemšanas, kas paredzētu kokmateriālu nelegāla eksporta 
novēršanu un aizliegšanu;

14. norāda, ka saskaņota ES un Ukrainas pieeja sankcijām, kas saistītas ar Krimu un 
Austrumukrainu, veicinātu spiediena palielināšanos, lai nodrošinātu Ukrainas teritoriālo 
problēmu miermīlīgu risinājumu; atgādina par asociācijas nolīguma 9. pantā pausto 
apņemšanos panākt reģionālo konfliktu miermīlīgu risinājumu;

15. atgādina, ka Austrumu partnerība līdz šim galvenokārt ir koncentrējusies uz ES un citu 
iesaistīto valstu divpusējo tirdzniecību un ieguldījumiem; prasa izstrādāt saskaņotāku 
pieeju visām Austrumu partnerības valstīm un ciešāku sadarbību ar Eirāzijas 
Ekonomisko savienību, lai paredzētu tirdzniecības atvieglojumus, vīzu režīma atcelšanu 
un tehniskos standartus.
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