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ETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et Ukraina on Euroopa Liidu jaoks oluline geopoliitiline ja geostrateegiline 
partner ning tähtis kaubanduspartner; on veendunud, et alates 2016. aastast kohaldatav 
põhjalik ja laiaulatuslik vabakaubanduspiirkond on soodustanud kaubanduse arengut ja 
majanduse moderniseerimist, suurendanud välismaiseid otseinvesteeringuid ja loonud 
mõlemal poolel uusi töökohti; väljendab rahulolu 2019. aastal kahepoolsetes 
kaubandus- ja majandussuhetes saavutatud jätkuvalt heade tulemuste üle, kuna Ukraina 
import kasvas 12,3 % ja eksport 9,7 %, ulatudes 43,3 miljardi euroni; toonitab, et ELi ja 
Ukraina kaubavahetus on kasvanud 49 % ja EL on endiselt Ukraina suurim 
kaubanduspartner, kelle arvele langes 2019. aastal 40 % Ukraina kaubavahetusest, 
Ukraina on aga ELi suuruselt 18. kaubanduspartner, kelle arvel on 1,1 % ELi kogu 
kaubavahetusest; märgib, et Ukraina kaubandusbilansi puudujääk ELiga on suurenenud 
5,1 miljardi euroni;

2. tervitab Ukraina toetuseks neljanda, ühe miljardi euro suuruse makromajandusliku 
finantsabi programmi heakskiitmist ja kahes osas väljamaksmist; märgib, et EL on 
Ukrainale alates aastast 2014 andnud kokku 3,8 miljardi euro väärtuses 
makromajandusliku finantsabi laene, mis on suurim makromajanduslik finantsabi, mida 
EL on ühele partnerriigile välja maksnud; rõhutab, et EL on reageerinud kiiresti, 
eraldades 190 miljonit eurot Ukraina kõige pakilisemate tervishoiuvajaduste 
rahuldamiseks, ning toonitab ka COVID-19 pandeemiaga seotud 1,2 miljardi euro 
suuruse täiendava makromajandusliku finantsabi tähtsust ja õigeaegsust; märgib, et see 
on enneolematu kriisi ajal ülimalt oluline ELi solidaarsuse väljendus; tuletab meelde, et 
makromajanduslik finantsabi on olnud oluline vahend Ukraina ambitsioonika 
reformikava elluviimiseks ja majanduskasvu kiirendamiseks, eelkõige stiimulite 
„rohkema eest rohkem“ toel; tuletab meelde tegelikel demokraatlikel reformidel ja heal 
valitsemisel põhinevate tingimuste tähtsust; kutsub Ukrainat üles jätkama õigusnormide 
ühtlustamist ELi õigustikuga;

3. kutsub mõlemat osapoolt üles tugevdama nii kahepoolsel kui ka rahvusvahelisel 
tasandil koostööd COVID-19 pandeemiast tingitud probleemide lahendamisel, eelkõige 
muutes tarneahelad vastupanuvõimelisemaks ja mitmekesisemaks ning tegeledes ühiselt 
protektsionistlike suundumuste tõrjumisega; märgib, et ELi eesmärk jõuda avatud 
strateegilise sõltumatuseni võiks luua võimaluse veelgi tihedamaks koostööks liidu 
naaberriikidega;

4. kutsub Ukrainat üles jätkama põllumajanduslike, keskkonnaalaste ja sotsiaalsete 
reformide kursil; rõhutab, et põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu 
tingimuste järgimine võimaldab osapooltel tugevdada koostööd ja hõlbustada 
kaubavahetust; kutsub Ukrainat üles täielikult järgima põhjalikus ja laiaulatuslikus 
vabakaubanduslepingus sätestatud keskkonnaeesmärke ja -algatusi ning oma 
rahvusvahelisi kohustusi kestliku kaubanduse ja arengu valdkonnas, eelkõige Pariisi 
kokkulepet; soovitab komisjonil jälgida põhjaliku ja laiaulatusliku 
vabakaubanduspiirkonna mõju töötajate õigustele ja ühinemisvabaduse õigusele seoses 
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Ukraina ja ELi kaubavahetusega; kutsub Ukrainat üles keskenduma kaubanduse 
sotsiaalsele mõõtmele, tegelema tööinspektsioonisüsteemi puudustega ning 
diskrimineerimise probleemiga tööturul ja tööhõivepoliitikas;

5. kutsub komisjoni üles assotsieerimislepingute / põhjalike ja laiaulatuslike 
vabakaubanduslepingute tähelepanuta jäänud osi täiustama oluliste 
poliitikavaldkondade suhtes, nagu soolise aspekti arvestamine ja tervishoiukriisidega 
tegelemine, ning ühtlasi tagama, et need ei läheks vastuollu tingimata vajalike 
keskkonnaalaste ja kliimameetmetega või algatustega Euroopa rohelise kokkuleppe 
raames;

6. kutsub ELi üles jätkuvalt toetama assotsieerimislepingu / põhjaliku ja laiaulatusliku 
vabakaubanduslepinguga hõlmatud riikide ühinemist ühtse euromaksete piirkonnaga 
(SEPA), millest saavad eelkõige kasu kodanikud ja mis pakub uusi võimalusi VKEde 
arenguks;

7. tunnustab tulemusi, mis on saavutatud põhjaliku ja laiaulatusliku 
vabakaubanduspiirkonna VKEde rahastu raames rahastamise kättesaadavuse 
parandamisel ja kaubandusvõimaluste avamisel; rõhutab, et asjakohane 
teavituskampaania võimaldaks VKEdel põhjaliku ja laiaulatusliku 
vabakaubanduspiirkonna pakutavatest võimalustest rohkem kasu saada; palub 
komisjonil jälgida põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna mõju VKEdele; 
märgib, et piirkonnasisese kaubavahetuse toetamine ja edendamine idapartnerluse 
riikides loob ka uusi majanduslikke võimalusi, sealhulgas VKEde jaoks;

8. kutsub komisjoni üles toetama investeeringuid sektoritesse, millel on potentsiaali 
edendada arengut, majanduskasvu ja konkurentsivõimet ELis ning mis võiksid 
soodustada majanduse mitmekesistamist, nagu säästev energia ja kliima, digitaalne 
ühtne turg ja küberjulgeolek ning transport; tunnustab positiivseid samme, mida 
Ukraina on astunud digitehnoloogiale üleminekul, ning kutsub komisjoni ja liidu 
liikmesriike üles jätkuvalt uurima suuremaid valdkondlikke koostöö- ja 
investeerimisvõimalusi digitaalmajanduses, hariduses ja teadusuuringutes, digioskustes, 
innovatsioonis ja desinformatsiooni vastases võitluses, aitama edendada IKT sektorit ja 
keskkonnahoidlikke tehnoloogiaid ning jagama oskusteavet ja parimaid tavasid; märgib 
sellega seoses ära ELi uue, 25 miljoni euro suuruse programmi, millega toetatakse 
Ukraina e-valitsust ja digimajandust;

9. väljendab rahulolu selle üle, et Ukraina on liitunud mitmepoolse vahekokkuleppega 
(MPIA), panustades sellega appellatsioonikogu halvamisest tingitud ummikseisu 
ületamisse ja selle tagamisse, et WTO liikmed saaksid appellatsioonikogu uuesti 
toimima hakkamiseni kasutada WTOs kaheastmelist vaidluse lahendamise süsteemi;

10. kutsub komisjoni üles andma tehnilist tuge piirkondlikele tööhõivekeskustele, et 
stimuleerida tööhõivet, toetada noori ja kestliku majandusarengu programme, mis 
soodustavad sotsiaalset ettevõtlust, ja neisse investeerida, ning keskenduda 
maapiirkondade noortele, et tugevdada haridussüsteemi vastavalt tööturu nõudlusele, 
eesmärgiga kaitsta kõige vähem kaitstud rühmi ja hoida ära sotsiaal-majanduslikku 
perspektiivitust;

11. tuletab meelde, et kodulinnuliha on ELis tundlik toode; tunnistab kodulinnuliha ja 
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kodulinnulihavalmististe kaubandussoodustuste muutmisega kodulinnuliha nn muude 
tükkide ekspordi jaoks leitud lahendust, millega kõrvaldatakse lepingus leiduvad 
lüngad; kutsub Ukrainat üles hoiduma samalaadsetest tavadest ning heas usus täielikult 
järgima ja rakendama kõiki põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu sätteid; 
kutsub komisjoni üles tegema põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu 
rakendamise üle põhjalikku seiret ning kasutama kõiki olemasolevaid meetmeid, et jagu 
saada turgu moonutavatest tavadest ja õiguslünkade võimalikust ärakasutamisest;

12. tunnustab mitmeid Ukraina reforme ja õigusakte, mis on vastu võetud kooskõlas 
põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepinguga, nagu ELi-Ukraina sanitaar- ja 
fütosanitaarstrateegia, samuti tehniliste normide ja menetluste ühtlustamist ELi normide 
ja menetlustega; märgib murega, et loomade heaolu nõuete lähendamisel sellekohastele 
ELi normidele ei ole piisavalt edusamme tehtud; kutsub Ukrainat üles viima oma 
loomade heaolu käsitlevad õigusaktid ning sanitaar- ja fütosanitaarnormid kiiresti 
vastavusse liidu õigustikuga ning tagama nende järgimise kooskõlas sanitaar- ja 
fütosanitaarmeetmete strateegiaga; rõhutab, et üleminekuperioodi pikendamine 
broilerite, munakanade ja sigade puhul aastani 2026 tuleks uuesti läbi vaadata;

13. tuletab meelde, et põhjalik ja laiaulatuslik vabakaubanduspiirkond on osa 
reformiprotsessist, mis põhineb heal valitsemistaval ning korruptsiooni ja organiseeritud 
kuritegevuse vastu võitlemisel; rõhutab, et õigusriigi edasine tugevdamine, 
struktuurireformid ja ka korruptsioonivastane võitlus on Ukrainas atraktiivsema äri- ja 
investeerimiskliima loomiseks määrava tähtsusega; rõhutab, kui oluline on 
usaldusväärne koostöö kodanikuühiskonna organisatsioonidega ning nende 
seisukohtade arvessevõtmine otsuste tegemisel ja reformide elluviimisel;

14. on seisukohal, et õigusaktide ühtlustamine ELi õigustikuga on põhjaliku ja 
laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna peamine mõõde, kuna tegelik pääs ELi turule ja 
reformid sõltuvad suurel määral õigusaktide nõuetekohasest rakendamisest ja 
järgimisest; on teadlik, et see on juhtimise seisukohast ning Ukraina institutsioonide ja 
avaliku halduse sektori jaoks suur ülesanne, ning kutsub komisjoni üles andma selleks 
kohast tehnilist ja rahalist tuge; tunnustab Ukraina toetusrühma tegevust ja palub rühmal 
anda Euroopa Parlamendile rohkem teavet selle kohta, millist abi on Ukrainale osutatud, 
eelkõige seoses õigustiku ülevõtmise ja rakendamisega;

15. peab murettekitavaks, et komisjon on Ukraina arvanud „teise kategooria“ prioriteetsete 
riikide hulka, mis tähendab, et seal ei ole intellektuaalomandiõigus piisavalt kaitstud ega 
tagatud; rõhutab vajadust tugevdada tollikontrolli ja infrastruktuuri, et paremini 
takistada võltsitud toodete toomist Ukrainasse ja nende transiiti Ukrainas; palub 
komisjonil Ukrainat jätkuvalt abistada intellektuaalomandiõiguse alaste seaduseelnõude 
koostamisel;

16. märgib murega, et Ukraina algatas hiljuti kaks kaitsemeetmetega seotud uurimist EList 
lämmastiku ja kompleksväetiste importimise vastu; võtab teadmiseks, et Ukraina 
otsustas viimasel minutil need uurimised peatada, samal ajal kui uued kaitsemeetmetega 
seotud uurimised on ettevalmistamisel; hoiatab, et sellised sammud võivad õõnestada 
kahe osapoole vastastikust usaldust;

17. märgib, et EL algatas ELi ja Ukraina assotsieerimislepingu kohase ametliku vaidluse 
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lahendamise menetluse Ukraina ekspordikeelu kohta töötlemata puidule ning on mures 
selle menetluse aeglase edenemise pärast; kutsub Ukrainat üle tühistama puiduga 
kauplemise keelu, kuna see ei ühti ELi ja Ukraina assotsieerimislepingu nõuetega;

18. tuletab meelde rahu tähtsust Ukraina majanduslikule ja sotsiaalsele arengule; märgib, et 
Minski kokkulepete mittetäieliku rakendamise tõttu on EL vastuseks Krimmi 
ebaseaduslikule annekteerimisele ja Ukraina tahtlikule destabiliseerimisele Venemaa 
poolt pikendanud Venemaa vastaseid majanduslikke sanktsioone kuni 31. jaanuarini 
2021; kutsub komisjoni ja Euroopa välisteenistust üles suurendama pingutusi selle 
konflikti lahendamise vahendamiseks, et aidata Ukraina majandusel ja kogu piirkonnal 
täielikult kasutada piirkondliku koostöö majanduslikku potentsiaali;

19. kutsub komisjoni üles põhjalikult jälgima ja hindama põhjaliku ja laiaulatusliku 
vabakaubanduslepingu täitmist, pöörates erilist tähelepanu liidu õigustiku ülevõtmisele 
ja rakendamisele ning lepingu rikkumise juhtudele; soovitab komisjonil toetada 
Ukrainat valdkondade kindlaksmääramisel, mis aitaksid edendada majanduse 
mitmekesistamist, ning tähtsustada neid põhjaliku ja laiaulatusliku 
vabakaubanduslepingu täieliku rakendamise protsessis; palub komisjonil anda Euroopa 
Parlamendile aru nimetatud küsimustest, sealhulgas ELi tehnilisest ja rahalisest 
toetusest, ning kasutada kõiki 2021. aastaks kavandatud põhjaliku ja laiaulatusliku 
vabakaubanduslepingu läbivaatamisel saadavaid kogemusi.
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