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FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet ser positivt på att handelsvolymerna ökar mellan EU och Ukraina 
och att den ukrainska exporten till EU diversifieras. Parlamentet uppmuntrar 
kommissionen att hjälpa Ukraina med att identifiera vilka områden som ytterligare 
skulle kunna främja ekonomisk diversifiering och att prioritera dem i processen för att 
genomföra det djupgående och omfattande frihandelsområdet. Parlamentet påpekar att 
exporten till Ryssland under samma period gått tillbaka.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att för parlamentet lägga fram en ingående 
utvärdering av associeringsavtalet, på grundval av utvecklingen hittills, i och med att 
händelseutvecklingen lett till att konsekvensbedömningen från 2007 sedan länge blivit 
föråldrad. Här bör framför allt följande finnas med:

– En djupgående, sektorsvis och regionvis fördelad redogörelse för handelsbalansen 
med Ukraina.

– En beskrivning av hur de små och medelstora företagen utvecklats och 
en redogörelse för den lånemekanism som inrättats enligt avtalet och 2015 fått 
200 miljoner euro, för att hjälpa små och medelstora företag i det östliga 
grannskapet.

– En redogörelse för marknadsandelarna.

– En redogörelse för den socioekonomiska situationen.

– En redogörelse för arbetsmarknadsläget, den dolda ekonomin och den informella 
sysselsättningen.

– Aktuella analyser av Ukrainas makroekonomiska situation, medräknat 
skatteintäkter och -utgifter, skatteflykt och skatteundandragande.

3. Europaparlamentet påminner om att det i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2017/1566 om införande av tillfälliga autonoma handelsåtgärder till förmån för 
Ukraina som komplement till de handelsmedgivanden som är tillgängliga inom ramen 
för associeringsavtalet ingår ett rättsligt krav på att kommissionens årliga rapport om 
genomförandet av det djupgående och omfattande frihandelsområdet ska innehålla 
en detaljerad utvärdering av de autonoma handelsåtgärderna, även om deras påverkan 
på samhället.

4. Europaparlamentet anser att tillnärmningen av regelverket mellan EU och Ukraina inom 
ramen för det djupgående och omfattande frihandelsområdet är ett grundläggande 
instrument för att föra Ukraina närmare EU och bidra till förenklade handelsprocedurer, 
ett bättre affärs- och investeringsklimat och en hållbar ekonomisk utveckling i Ukraina. 
Parlamentet anser att man bör gå varsamt fram vid handelsliberaliseringen, för att 
minimera kostnaderna och samtidigt maximera nyttan för företagen och samhället 
i Ukraina, och uppmuntrar kommissionen att överväga ytterligare autonoma 
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handelsförmåner och andra medel. Parlamentet uppmuntrar Ukraina att prioritera 
genomförandet av reformagendan inom områden med närmare anknytning 
till landets produktionsstrukturer och möjligheter att exportera till EU, för att 
övergångskostnaderna ska minimeras och den potentiella nyttan maximeras. 
Parlamentet uppmanar Ukraina att så snart som möjligt utse sin inhemska rådgivande 
grupp för att säkerställa övervakning av genomförandet av avtalet från 
civilsamhällesorganisationers sida. Parlamentet ser med oro på den ökande fattigdomen 
bland befolkningen.

5. Europaparlamentet påminner om att det djupgående och omfattande frihandelsområdet 
är ett led i en reformprocess som grundar sig på god samhällsstyrning och 
bekämpningen av korruption och organiserad brottslighet. Parlamentet välkomnar 
antagandet av lagen om den högsta domstolen för korruptionsbekämpning. Parlamentet 
är dock fortfarande oroat när det gäller ytterligare framsteg i kampen mot korruption. 
Parlamentet konstaterar att ett fritt och kritiskt civilsamhälle är viktigt för detta 
reformarbete, och uppmanar Ukrainas regering att befria civilsamhällesorganisationerna 
från skyldigheten att avge e-deklaration. Ukrainas regering uppmanas att garantera att 
den nationella myndigheten mot korruption, NABU, förblir oavhängig och att 
genomföra en motsvarande reform av underrättelsetjänsten. Parlamentet påminner 
Ukrainas regering om vad den utfäst sig i ingressen till associeringsavtalet, nämligen att 
bygga upp en mer djupgående, hållbar demokrati. Parlamentet ser gärna att landet före 
parlamentsvalet 2019 reformerar vallagen i enlighet med rekommendationerna från 
Europarådets parlamentariska församling, Venedigkommissionen och OSSE:s kontor 
för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR). Ukraina uppmanas 
att försäkra att sammansättningen av den centrala valkommissionen i Ukraina 
återspeglar en politisk balans som representerar alla relevanta politiska krafter, och 
betonar att rättsstatsprincipen är en central förutsättning för ett bra och effektivt 
genomförande av det djupgående och omfattande frihandelsavtalet.

6. Europaparlamentet anser att tillnärmning av lagstiftningen till EU:s regelverk är den 
avgörande dimensionen i avtalet, eftersom faktiskt tillträde till EU-marknaden och 
reformer i mycket hög grad är beroende av korrekt genomförande och verkställighet av 
relevant lagstiftning. Parlamentet är medvetet om den stora utmaning som detta innebär 
för styrelseformer, institutioner och offentlig förvaltning i Ukraina, och uppmuntrar 
kommissionen att tillhandahålla lämpligt tekniskt och finansiellt stöd. Parlamentet 
lovordar det arbete som gjorts av stödgruppen för Ukraina och uppmanar gruppen att 
avge flera rapporter till parlamentet om vad för slags stöd som ges, framför allt till 
införlivandet och genomförandet av EU:s regelverk.

7. Europaparlamentet anser att det skulle vara nyttigt att göra de ukrainska myndigheterna 
delaktiga i beredningen av relevant lagstiftning för göra processen mer inkluderande 
och för att minska övergångskostnaderna för Ukraina. Kommissionen uppmanas att till 
fullo utnyttja mekanismer för informationsdelning på förhand.

8. Europaparlamentet lovordar regeringens och parlamentets lagstiftningsmässiga färdplan 
för genomförandet av avtalet och Ukrainas anslutning till WTO-avtalet om offentlig 
upphandling. Parlamentet uppmuntrar Ukraina att inrikta genomförandet av 
reformagendan på områden såsom tekniska, sanitära och fytosanitära standarder, 
immateriella rättigheter och tullbestämmelser. 
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9. Europaparlamentet beklagar att det inte gjorts några framsteg vid tillnärmningen till 
EU:s djurskyddsnormer, och uppmanar Ukraina att skyndsamt anta en strategi för att 
infria denna utfästelse.

10. Europaparlamentet noterar den höga andelen ianspråktagna förmåner och välkomnar 
den kontinuerliga ökningen av tullpositioner där förmåner har utnyttjats. 

11. Europaparlamentet noterar att utvärderingen av det djupgående och omfattande 
frihandelsområdets genomförande i mångt och mycket är inriktad på handelsflöden och 
handelshinder. Parlamentet uppmanar kommissionen att på lämpligt sätt övervaka och 
bedöma områdets genomförande, med särskild uppmärksamhet ägnad åt införlivande 
och genomförande av EU:s regelverk samt åt påverkan på det ukrainska samhället, och 
att tillhandahålla offentlig och omfattande årlig rapportering, däribland om tekniskt och 
ekonomiskt stöd från EU.

12. Europaparlamentet förväntar sig att Ukraina utser skiljemän för tvistlösningssystemet 
och inrättar organ och utser representanter enligt kapitlet om handel och hållbar 
utveckling.

13. Europaparlamentet välkomnar att Verchovna Rada vid första behandlingen den 
20 mars 2018 antagit lagförslag nr 5495 om bevarande av Ukrainas skogar och 
förebyggande av olaglig export av råvirke. Parlamentet anser att all liberalisering av 
trävaruhandeln bör förutsätta att det inrättas en rättslig ram för förhindrande av och 
förbud mot olaglig export.

14. Europaparlamentet noterar att en samordnad strategi mellan EU och Ukraina för 
sanktioner med koppling till Krimhalvön och östra Ukraina skulle bidra till starkare 
påtryckningar för att säkra en fredlig lösning på Ukrainas territoriella utmaningar. 
Parlamentet påminner om att man enligt artikel 9 i associeringsavtalet förbundit sig att 
lösa regionala konflikter på ett fredligt sätt.

15. Europaparlamentet påpekar att tyngdpunkten inom det östliga partnerskapet hittills 
framför allt legat på bilateral handel och investeringar mellan EU och de övriga 
deltagande länderna. Parlamentet efterlyser ett enhetligare tillvägagångssätt gentemot 
alla stater i det östliga partnerskapet och ett förstärkt samarbete med 
Eurasiatiska ekonomiska unionen när det gäller handelslättnader, viseringsfrihet och 
tekniska standarder.
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