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PASIŪLYMAI

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

1. pabrėžia, kad Ukraina yra svarbi Europos Sąjungos geopolitinė, geostrateginė ir 
prekybos partnerė; mano, kad išsami ir visapusiška laisvosios prekybos erdvė (IVLPE), 
įgyvendinama nuo 2016 m., prisidėjo prie teigiamos prekybos raidos ir ekonomikos 
modernizavimo, paskatino tiesiogines užsienio investicijas ir sukūrė naujų darbo vietų 
abiejose šalyse; palankiai vertina nuolatinius teigiamus rezultatus, pasiektus 2019 m. 
dvišalių prekybos ir ekonominių santykių srityje: Ukrainos importas išaugo 12,3 proc., 
o eksportas – 9,7 proc. ir sudarė iš viso 43,3 mlrd. EUR; pažymi, kad ES ir Ukrainos 
prekybos apimtis išaugo 49 proc. ir kad ES yra didžiausia Ukrainos prekybos partnerė – 
2019 m. prekyba su ja sudarė 40 proc. Ukrainos prekybos, o Ukraina yra 18-a pagal 
apimtį ES prekybos partnerė ir prekyba su ja sudaro 1,1 proc. visos ES prekybos; 
pažymi, kad Ukrainos prekybos su ES deficitas padidėjo iki 5,1 mlrd. EUR;

2. palankiai vertina tai, kad patvirtintos ir dviem dalimis išmokėtos ketvirtosios iš eilės 
makrofinansinės paramos programos lėšos – 1 mlrd. EUR parama Ukrainai; pažymi, 
kad nuo 2014 m. ES Ukrainai iš viso suteikė 3,8 mlrd. EUR makrofinansinės paramos 
paskolų – tai didžiausia ES vienai šaliai partnerei išmokėta makrofinansinės paramos 
suma; atkreipia dėmesį į tai, kad ES skubiai skyrė 190 mln. EUR skubiausiems 
sveikatos priežiūros poreikiams patenkinti ir kad atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją 
Ukrainai laiku skirta svarbi papildoma 1,2 mlrd. EUR makrofinansinės paramos suma; 
pažymi, kad tai itin svarbus ES solidarumo įrodymas beprecedentės krizės metu; 
primena, kad makrofinansinė parama yra svarbi priemonė įgyvendinant Ukrainos 
plataus užmojo reformų darbotvarkę ir spartinant ekonomikos augimą, visų pirma 
taikant paskatas „parama pagal pažangą“; primena sąlygų, susietų su realiomis 
demokratinėmis reformomis ir geru valdymu, svarbą; ragina Ukrainą toliau daryti 
pažangą derinant reglamentavimą su ES acquis;

3. ragina abi šalis intensyviau bendradarbiauti dvišaliu lygmeniu, taip pat tarptautiniuose 
forumuose sprendžiant COVID-19 sukeltas problemas, visų pirma užtikrinant, kad 
tiekimo grandinės būtų atsparesnės ir įvairesnės, taip pat bendradarbiauti siekiant spręsti 
protekcionistinių tendencijų klausimus; pažymi, kad ES tikslas užtikrinti atvirą 
strateginį savarankiškumą galėtų sukurti galimybių dar glaudžiau bendradarbiauti su 
kaimyninėmis šalimis;

4. ragina Ukrainą toliau siekti įgyvendinti žemės ūkio, aplinkos apsaugos ir socialines 
reformas; pabrėžia, kad atlikus suderinimą su IVLPE taisyklėmis bus sudarytos sąlygos 
šalims stiprinti bendradarbiavimą ir palengvinti prekybą; ragina Ukrainą visapusiškai 
laikytis IVLPE nustatytų aplinkos apsaugos tikslų, taip pat savo tarptautinių 
įsipareigojimų tvarios prekybos ir darnaus vystymosi srityse, visų pirma Paryžiaus 
susitarimo nuostatų; ragina Komisiją stebėti IVLPE poveikį darbo ir asociacijų laisvės 
teisėms, kai tai susiję su prekyba su ES; ragina Ukrainą sutelkti dėmesį į socialinį 
prekybos aspektą šalinant darbo inspekcijos sistemos trūkumus ir diskriminaciją darbo 
rinkoje ir užimtumo politikoje;

5. ragina Komisiją atnaujinti apleistas asociacijos susitarimų ir (arba) išsamių ir 
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visapusiškų laisvosios prekybos susitarimų sritis, atsižvelgiant į tokias svarbias politikos 
sritis, kaip lyčių aspekto integravimas ir sveikatos krizių sprendimas, taip pat užtikrinti, 
kad jie neprieštarautų būtinybei imtis aplinkosaugos ir klimato politikos veiksmų arba 
iniciatyvų pagal Europos žaliąjį kursą;

6. ragina ES toliau remti asociacijos susitarimus ir (arba) išsamius ir visapusiškus 
laisvosios prekybos susitarimus sudariusių šalių prisijungimą prie bendros mokėjimų 
eurais erdvės (SEPA), nes ji būtų labai naudinga piliečiams ir suteiktų naujų galimybių 
MVĮ plėtrai;

7. palankiai vertina MVĮ skirtos IVLPE priemonės rezultatus gerinant galimybes gauti 
finansavimą ir atveriant prekybos galimybes; pabrėžia, kad tinkama informavimo 
kampanija galėtų padėti MVĮ geriau pasinaudoti IVLPE teikiamomis galimybėmis; 
ragina Komisiją stebėti IVLPE poveikį MVĮ; pažymi, kad remiant ir skatinant Rytų 
partnerystės šalių tarpusavio prekybą regione taip pat bus sukurta naujų ekonominių 
galimybių, be kita ko, MVĮ;

8. ragina Komisiją remti investicijas į sektorius, turinčius vystymosi, ekonomikos augimo 
ir konkurencingumo ES galimybių ir galinčių toliau skatinti ekonomikos įvairinimą, 
pvz., tvarios energetikos ir klimato, bendrosios skaitmeninės rinkos ir kibernetinio 
saugumo, taip pat transporto sektorius; palankiai vertina tinkamus veiksmus, kurių 
ėmėsi Ukraina skaitmeninės transformacijos srityje, ir ragina Komisiją ir valstybes 
nares toliau nagrinėti galimybes stiprinti sektorių bendradarbiavimą ir didinti 
investicijas į skaitmeninę ekonomiką, švietimą ir mokslinius tyrimus, skaitmeninius 
įgūdžius, inovacijas ir kovą su dezinformacija, stiprinti IRT sektorių, taip pat žaliąsias 
technologijas ir dalytis praktine patirtimi ir geriausia praktika; atsižvelgdamas į tai, 
atkreipia dėmesį į naują 25 mln. EUR ES programą, kuria remiamas e. valdymas ir 
skaitmeninė ekonomika Ukrainoje;

9. teigiamai vertina tai, kad Ukraina prisijungė prie daugiašalio laikinojo susitarimo dėl 
apeliacinio arbitražo, taip padėdama įveikti dėl Apeliacinio komiteto paralyžiaus 
susidariusią aklavietę ir užtikrinti, kad Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) narės 
galėtų pasinaudoti dviejų etapų ginčų sprendimo sistema PPO tol, kol Apeliacinis 
komitetas vėl pradės veikti;

10. ragina Komisiją teikti techninę paramą regioniniams užimtumo centrams siekiant 
skatinti užimtumą, remti jaunimą ir darnaus ekonominio vystymosi programas, kuriomis 
pirmenybė teikiama socialiniam verslumui, ir investuoti į juos, taip pat daugiausia 
dėmesio skirti jaunimui iš kaimo vietovių, siekiant stiprinti švietimo sistemą 
atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius, kad būtų apsaugoti pažeidžiamiausi asmenys ir 
užkirstas kelias socialinių ir ekonominių galimybių trūkumui;

11. primena, kad paukštiena yra jautrus importui produktas ES; pripažįsta, kad buvo rastas 
sprendimas dėl kitų paukštienos dalių eksporto iš dalies pakeičiant prekybos lengvatas 
paukštienai ir paukštienos pusgaminiams ir taip panaikinant susitarimo spragą; ragina 
Ukrainą susilaikyti nuo panašios praktikos ir sąžiningai visapusiškai laikytis visų 
IVLPE nuostatų ir jas įgyvendinti; ragina Komisiją vykdyti nuodugnią IVLPE 
įgyvendinimo stebėseną ir taikyti visas turimas priemones siekiant panaikinti bet kokią 
rinką iškreipiančią praktiką ir galimą naudojimąsi teisinėmis spragomis;
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12. teigiamai vertina daug atliktų reformų ir taisyklių, kurias Ukraina patvirtino laikydamasi 
IVLPE nuostatų, kaip antai ES ir Ukrainos sanitarijos ir fitosanitarijos (SFS) priemonių 
strategija, taip pat Ukrainos vykdomą techninių reglamentų ir procedūrų derinimą su ES 
reglamentais ir procedūromis; susirūpinęs atkreipia dėmesį į nepakankamą pažangą 
derinant nuostatas su ES gyvūnų gerovės standartais; ragina Ukrainą skubiai suderinti 
savo gyvūnų gerovės teisės aktus ir sanitarijos bei fitosanitarijos standartus su Sąjungos 
acquis ir užtikrinti jų vykdymą pagal SFS strategiją; pabrėžia, kad pereinamojo 
laikotarpio, taikomo broileriams, vištoms dedeklėms ir kiaulėms, pratęsimas iki 2026 m. 
turėtų būti persvarstytas;

13. primena, kad IVLPE, būdama reformų proceso, grindžiamo geru valdymu ir kova su 
korupcija bei organizuotu nusikalstamumu, dalis, prisideda prie tokio proceso; pabrėžia, 
kad, siekiant sukurti patrauklesnę verslo ir investicijų aplinką Ukrainoje, nepaprastai 
svarbu toliau stiprinti teisinę valstybę, struktūrines reformas ir kovą su korupcija; 
pabrėžia, kad svarbu patikimai bendradarbiauti su pilietinės visuomenės 
organizacijomis, atsižvelgiant į jų nuomonę, kai priimami sprendimai ir įgyvendinamos 
reformos;

14. mano, kad teisės aktų derinimas su ES acquis – tai svarbiausias IVLPE aspektas, nes 
faktiškas patekimas į ES rinką ir reformos labai priklauso nuo to, ar tinkamai 
įgyvendinami atitinkami teisės aktai ir užtikrinamas jų vykdymas; 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 daugiau informuoti Europos Parlamentą apie 
tai, kokios rūšies pagalba suteikta, visų pirma atsižvelgiant į acquis perkėlimą ir 
įgyvendinimą;

15. yra susirūpinęs dėl to, kad Komisija Ukrainą įtraukė į 2 kategorijos prioritetinių šalių 
sąrašą, o tai reiškia, kad nepakankamai ginamos intelektinės nuosavybės teisės ir 
nepakankamai užtikrinamas jų laikymasis; pabrėžia, kad reikia stiprinti muitinį 
tikrinimą ir muitinių infrastruktūrą siekiant efektyviau užkirsti kelią suklastotų produktų 
įvežimui į Ukrainą ir vežimui per ją; ragina Komisiją toliau padėti Ukrainai rengti naujų 
teisės aktų dėl intelektinės nuosavybės teisių projektus;

16. susirūpinęs pažymi, kad Ukraina neseniai pradėjo du apsaugos priemonių tyrimus dėl 
azoto ir kompleksinių trąšų importo iš ES; pripažįsta, kad Ukraina paskutinę minutę 
nusprendė nutraukti abu apsaugos priemonių tyrimus, nors planuojami kiti apsaugos 
priemonių tyrimai; įspėja, kad dėl panašių veiksmų galėtų būti pakenkta abiejų šalių 
tarpusavio pasitikėjimui;

17. pažymi, kad ES pagal ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą pradėjo oficialią ginčų 
sprendimo procedūrą dėl Ukrainos draudimo eksportuoti neapdorotą medieną, ir yra 
susirūpinęs dėl lėtos pažangos sprendžiant šį ginčą; ragina Ukrainą panaikinti prekybos 
mediena apribojimus, nes jie nesuderinami su ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo 
reikalavimais;

18. primena, kad siekiant ekonominės ir socialinės Ukrainos plėtros labai svarbu užtikrinti 
taiką; pažymi, kad ES ekonominės sankcijos Rusijai, nustatytos reaguojant į neteisėtą 
Krymo aneksiją ir sąmoningą Ukrainos destabilizavimą, buvo pratęstos iki 2021 m. 
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sausio 31 d. dėl to, kad nebuvo visapusiškai įgyvendinti Minsko susitarimai; ragina 
Komisiją ir Europos išorės veiksmų tarnybą dėti daugiau pastangų siekiant tarpininkauti 
šiame konflikte, kad būtų padedama Ukrainos ekonomikai ir regionui visapusiškai 
išnaudoti bendradarbiavimo regione ekonominį potencialą;

19. ragina Komisiją atidžiai stebėti ir vertinti IVLPE įgyvendinimą, ypatingą dėmesį 
skiriant acquis perkėlimui į nacionalinę teisę ir įgyvendinimui, taip pat atidžiai stebint 
visus susitarimo pažeidimo atvejus; ragina Komisiją remti Ukrainą nustatant sritis, 
kuriose būtų galima toliau skatinti ekonomikos įvairinimą, ir joms teikti prioritetą 
vykdant visapusiško IVLPE įgyvendinimo procesą; ragina Komisiją pateikti 
Parlamentui ataskaitą šiais klausimais, įskaitant informaciją apie ES teikiamą techninę ir 
finansinę paramą, ir pasinaudoti visa įgyta patirtimi 2021 m., kaip numatyta, 
persvarstant glaudaus bendradarbiavimo ir visapusišką laisvosios prekybos susitarimą.
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