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NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako příslušný výbor, aby 
do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že Ukrajina je důležitým geopolitickým, geostrategickým a obchodním 
partnerem Evropské unie; domnívá se, že prohloubená a komplexní zóna volného 
obchodu (DCFTA), která je uplatňována od roku 2016, přispěla k pozitivnímu vývoji 
obchodu a k modernizaci ekonomiky, podpořila přímé zahraniční investice a na obou 
stranách přinesla nová pracovní místa; vítá, že i v roce 2019 bylo 
v rámci dvoustranných obchodních a hospodářských vztahů dosaženo pozitivních 
výsledků – dovoz na Ukrajinu vzrostl o 12,3 % a vývoz o 9,7 %, což představovalo 
celkovou částku 43,3 miliardy EUR; zdůrazňuje, že obchod mezi EU a Ukrajinou 
vzrostl o 49 % a že EU zůstává hlavním obchodním partnerem Ukrajiny (v roce 2019 se 
jednalo o 40 % objemu jejího obchodu) a Ukrajina je 18. největším obchodním 
partnerem EU, na nějž připadá 1,1 % celkového obchodu EU; konstatuje, že obchodní 
schodek Ukrajiny s EU se zvýšil na 5,1 miliardy EUR;

2. vítá, že v rámci čtvrtého navazujícího programu makrofinanční pomoci byla na podporu 
Ukrajiny schválena a ve dvou částech vyplacena 1 miliarda EUR; konstatuje, že EU 
poskytla Ukrajině od roku 2014 formou makrofinančních půjček celkem 3,8 miliardy 
EUR, což je největší částka, jakou kdy EU touto formou vyplatila jakékoli jiné 
partnerské zemi; vyzdvihuje rychlou reakci EU, která poskytla 190 milionů EUR na 
řešení nejurgentnějších zdravotních potřeb, a poukazuje na význam a vhodné 
načasování dodatečné makrofinanční pomoci Ukrajině ve výši 1,2 miliardy EUR, která 
byla poskytnuta v souvislosti s koronavirovou pandemií; konstatuje, že se jedná 
o zásadní projev solidarity EU v době bezprecedentní krize; připomíná, že 
makrofinanční pomoc je důležitým nástrojem pro provádění ambiciózního reformního 
programu Ukrajiny a pro zrychlení hospodářského růstu, především pomocí pobídek 
založených na principu „více za více“; připomíná význam podmíněnosti pomoci 
skutečnými demokratickými reformami a řádnou správou věcí veřejných; vybízí 
Ukrajinu, aby nadále pokračovala ve sbližování právních předpisů s acquis EU;

3. vybízí obě strany, aby intenzivněji spolupracovaly na řešení výzev spojených 
s onemocněním COVID-19 jak na dvoustranné úrovni, tak i na mezinárodních fórech, 
zejména aby zvýšily odolnost a diverzifikaci dodavatelských řetězců a spolupracovaly 
na řešení narůstajících protekcionistických trendů; konstatuje, že cíl EU, jímž je 
dosáhnout otevřené strategické nezávislosti, by mohl vytvořit příležitosti pro ještě 
těsnější spolupráci s jejími sousedy;

4. vybízí Ukrajinu, aby pokračovala v zemědělských, environmentálních a sociálních 
reformách; zdůrazňuje, že sladění s pravidly DCFTA umožní oběma stranám posílit 
spolupráci a usnadnit obchod; naléhavě vyzývá Ukrajinu, aby plně dodržovala 
environmentální cíle stanovené v rámci DCFTA a své mezinárodní závazky v oblasti 
udržitelného obchodu a rozvoje, zejména Pařížskou dohodu; vyzývá Komisi, aby 
sledovala účinky DCFTA na pracovní práva a právo sdružování v souvislosti 
s obchodem s EU; vyzývá Ukrajinu, aby se zaměřila na sociální rozměr obchodu tím, že 
bude řešit nedostatky systému inspekce práce, diskriminaci na trhu práce a politiky 
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zaměstnanosti;

5. vyzývá Komisi, aby v dohodách o přidružení / dohodách o DCFTA aktualizovala 
zanedbávané, avšak důležité oblasti politik, jako je zohledňování genderové 
problematiky a řešení zdravotních krizí, a současně aby zajistila, aby nebyly v rozporu 
s naprosto zásadními environmentálními a klimatickými opatřeními nebo s iniciativami 
Zelené dohody pro Evropu;

6. vyzývá EU, aby nadále podporovala přístup zemí, které jsou stranami dohod 
o přidružení / DCFTA, k jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA), což bude mít 
přínos především pro občany a poskytne nové příležitosti pro rozvoj malých a středních 
podniků;

7. vítá, že prostřednictvím nástroje DCFTA byl zlepšen přístup malých a středních 
podniků k financování a že se jim otevřely nové obchodní možnosti; zdůrazňuje, že 
vhodná informační kampaň by mohla malým a středním podnikům pomoci více 
využívat příležitosti, které DCFTA přináší; žádá Komisi, aby sledovala dopad DCFTA 
na malé a střední podniky; konstatuje, že nové hospodářské příležitosti, a to i pro malé 
a střední podniky, nabídne také podpora a propagování meziregionálního obchodu 
v rámci Východního partnerství;

8. vyzývá Komisi, aby podporovala investice do odvětví, která mají potenciál pro rozvoj, 
růst a konkurenceschopnost EU a mohou dále posílit hospodářskou diverzifikaci, např. 
do udržitelné energetiky a klimatu, jednotného digitálního trhu, kybernetické 
bezpečnosti a dopravy; vítá pozitivní kroky Ukrajiny v rámci digitalizace a vyzývá 
Komisi a členské státy, aby dále prozkoumaly možnosti větší odvětvové spolupráce 
a investic do digitálního hospodářství, vzdělávání a výzkumu, digitálních dovedností, 
inovací a boje proti dezinformacím, aby se posílilo odvětví IKT a zelené technologie 
a aby bylo možné sdílet know-how a osvědčené postupy; v této souvislosti bere na 
vědomí nový program EU v hodnotě 25 milionů EUR na podporu elektronické správy 
a digitálního hospodářství na Ukrajině;

9. vítá skutečnost, že se Ukrajina připojila k prozatímní dohodě o rozhodčím řízení s více 
stranami (MPIA), čímž pomohla vyřešit patovou situaci způsobenou ochromením 
Odvolacího orgánu a zajistit, aby členové WTO mohli ve WTO využívat dvoufázového 
systému urovnávání sporů do doby, než Odvolací orgán obnoví svou činnost;

10. vyzývá Komisi, aby poskytla technickou pomoc regionálním úřadům práce v zájmu 
povzbuzení zaměstnanosti, aby podporovala a investovala do mladých lidí a programů 
udržitelného hospodářského rozvoje, které přejí sociálnímu podnikání, aby se 
soustředila na mládež z venkovských oblastí s cílem posílit vzdělávací systém skrze 
poptávku trhu práce, aby bylo možné ochránit nejzranitelnější osoby a předcházet 
nedostatku socioekonomických příležitostí;

11. připomíná, že drůbeží maso patří v EU k citlivým produktům; bere na vědomí řešení, 
které bylo nalezeno pro vývoz „ostatního“ děleného drůbežího masa, a sice změnu 
obchodních preferencí pro drůbeží maso a přípravky z drůbežího masa, která odstranila 
mezeru v dohodě; žádá Ukrajinu, aby se podobných postupů zdržela a aby v dobré víře 
a v plném rozsahu dodržovala a prováděla veškerá ustanovení DCFTA; vyzývá Komisi, 
aby pečlivě monitorovala uplatňování DCFTA a aby použila všechna dostupná opatření, 
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která zabrání postupům narušujícím trh a předejdou případnému využívání mezer 
v právních předpisech;

12. vítá četné reformy a právní předpisy, které Ukrajina přijala v souladu s DCFTA, např. 
sanitární a fytosanitární strategii EU a Ukrajiny, a sladění technických předpisů 
a postupů s předpisy a postupy EU; se znepokojením konstatuje, že Ukrajina 
nedostatečně pokročila se sbližováním norem pro dobré životní podmínky zvířat 
s normami EU; vyzývá Ukrajinu, aby bezodkladně sladila své právní předpisy pro dobré 
životní podmínky zvířat a sanitární a fytosanitární normy s acquis Unie a aby je 
prosazovala v souladu s uvedenou sanitární a fytosanitární strategií; zdůrazňuje, že by 
mělo být přezkoumáno prodloužení přechodného období pro brojlery, nosnice a prasata 
do roku 2026;

13. připomíná, že úlohu DCFTA v rámci reformního procesu založeného na řádné správě 
věcí veřejných a boji proti korupci a organizovanému zločinu; zdůrazňuje, že další 
posílení právního státu, strukturálních reforem a potíraní korupce má klíčový význam 
pro vytvoření atraktivnějšího prostředí pro podnikání a investice na Ukrajině; 
zdůrazňuje význam loajální spolupráce s organizacemi občanské společnosti 
a zohledňování jejich názorů v rozhodovacích procesech a při provádění reforem;

14. považuje sbližování právních předpisů s acquis EU za nejdůležitější rozměr DCFTA, 
protože skutečný přístup na trh EU a reformy velmi závisí na náležitém uplatňování 
a prosazování příslušných právních předpisů; je si vědom toho, jak velkou výzvu to 
představuje pro správu věcí veřejných, instituce a veřejné správní orgány na Ukrajině, 
a vyzývá Komisi, aby poskytla adekvátní technickou a finanční podporu; oceňuje 
činnost Skupiny na podporu Ukrajiny a vyzývá ji, aby Evropskému parlamentu 
poskytovala více zpráv o druhu poskytované pomoci, zejména o provádění 
a uplatňování acquis;

15. vyjadřuje znepokojení nad tím, že Komise zařadila Ukrajinu na seznam zemí „kategorie 
2“, což znamená, že zde nejsou dostatečně chráněna a prosazována práva duševního 
vlastnictví; zdůrazňuje, že je třeba posílit celní kontroly a infrastrukturu k lepší prevenci 
dovozu padělaných výrobků na Ukrajinu, jejich oběhu na Ukrajině a tranzitu přes 
ukrajinské území; vyzývá Komisi, aby nadále Ukrajině pomáhala s vypracovávání 
návrhů nových zákonů o právech duševního vlastnictví;

16. se znepokojením konstatuje, že Ukrajina nedávno zahájila dvě ochranná šetření dovozu 
dusíkatých a komplexních hnojiv z EU; bere na vědomí, že se Ukrajina na poslední 
chvíli rozhodla obě ochranná šetření ukončit, avšak konstatuje, že stále plánuje zahájit 
další; varuje, že podobné kroky by mohly podkopat vzájemnou důvěru obou stran;

17. bere na vědomí, že EU podle dohody o přidružení EU a Ukrajiny zahájila formální 
postup pro urovnávání sporů v případě zákazu, který Ukrajina zavedla na vývoz 
nezpracované vlny, a je znepokojen jeho pomalým pokrokem; vyzývá Ukrajinu, aby 
zrušila obchodní omezení pro vlnu, protože odporují požadavkům uvedené dohody;

18. připomíná význam míru pro hospodářský a společenský rozvoj Ukrajiny; konstatuje, že 
hospodářské sankce, které EU uvalila na Rusko v reakci na nezákonnou anexi Krymu 
a úmyslnou destabilizaci Ukrajiny, byly prodlouženy do 31. ledna 2021 kvůli 
nedůslednému dodržování minských dohod; vyzývá Komisi a Evropskou službu pro 
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vnější činnost, aby intenzivněji usilovaly o zprostředkování v tomto konfliktu, což by 
Ukrajině pomohlo plně využít hospodářského potenciálu, který nabízí spolupráce 
v tomto regionu;

19. vyzývá Komisi, aby pečlivě monitorovala a hodnotila uplatňování DCFTA a aby se 
soustředila především na provádění a uplatňování acquis a na případy porušení dohody; 
vybízí Komisi, aby podporovala Ukrajinu při určování oblastí, které by mohly dále 
posílit hospodářskou diverzifikaci, a při jejich upřednostňování v rámci plného 
provádění DCFTA; vyzývá Komisi, aby Parlamentu o těchto otázkách podala zprávu, 
včetně o technické a finanční podpoře poskytované EU, a aby plně využila dosavadních 
zkušeností a poznatků při revizi DCFTA, která je naplánována na rok 2021.
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