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IEROSINĀJUMI

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

1. uzsver, ka Ukraina ir nozīmīga Eiropas Savienības ģeopolitiskā, ģeostratēģiskā un 
tirdzniecības partnere; uzskata, ka padziļināta un visaptveroša brīvās tirdzniecības zona 
(DCFTA), kura tiek īstenota kopš 2016. gada, ir veicinājusi pozitīvu tirdzniecības 
attīstību un ekonomikas modernizāciju, sekmējusi ārvalstu tiešos ieguldījumus un 
radījusi jaunas darbvietas abās pusēs; atzinīgi vērtē pastāvīgos pozitīvos rezultātus 
divpusējās tirdzniecības un ekonomiskajās attiecībās 2019. gadā, proti, Ukrainas 
imports ir pieaudzis par 12,3 % un eksports — par 9,7 %, kopā sasniedzot 
43,3 miljardus EUR; norāda, ka ES un Ukrainas tirdzniecība ir pieaugusi par 49 % un 
ka ES joprojām ir Ukrainas galvenā tirdzniecības partnere, 2019. gadā sasniedzot 40 % 
no tās kopējā tirdzniecības apjoma, savukārt Ukraina ir 18. lielākā ES tirdzniecības 
partnere, un tirdzniecība ar to veido 1,1 % no ES kopējā tirdzniecības apjoma; norāda, 
ka Ukrainas tirdzniecības deficīts ar ES ir palielinājies līdz 5,1 miljardam EUR;

2. atzinīgi vērtē ceturtās secīgās makrofinansiālās palīdzības programmas (MFP) 
1 miljarda EUR apjomā apstiprināšanu un izmaksāšanu divās daļās, lai palīdzētu 
Ukrainai; norāda, ka kopumā ES kopš 2014. gada ir piešķīrusi Ukrainai 
3,8 miljardus EUR MFP aizdevumu veidā, kas ir lielākā MFP summa, ko ES ir 
izmaksājusi kādai atsevišķai partnervalstij; uzsver ES ātro reakciju, piešķirot 
190 miljonus EUR, lai atbildētu uz visneatliekamākajām veselības vajadzībām, un to, 
cik svarīgs un laicīgs ir papildu 1,2 miljardu EUR MFP atbalsts Ukrainai saistībā ar 
Covid-19 pandēmiju; norāda, ka tas skaidri parāda ES solidaritāti līdz šim nepieredzētas 
krīzes laikā; atgādina, ka MFP ir bijis svarīgs instruments Ukrainas vērienīgās reformu 
programmas īstenošanā un ekonomiskās izaugsmes paātrināšanā, jo īpaši izmantojot 
pieejas „vairāk par vairāk“ stimulus; atgādina, cik būtiska nozīme ir nosacījumiem, kuru 
pamatā ir reālas demokrātiskās reformas un laba pārvaldība; mudina Ukrainu turpināt 
gūt panākumus ES tiesību aktu kopuma tuvināšanā;

3. mudina abas puses stiprināt sadarbību divpusējā līmenī un arī starptautiskos forumos, 
risinot Covid-19 radītās problēmas un it īpaši padarot piegādes ķēdes noturīgākas un 
daudzveidīgākās, kā arī sadarbojoties, lai risinātu ar protekcionisma tendencēm saistītos 
jautājumus; norāda, ka ES mērķis panākt atvērtu stratēģisko autonomiju varētu radīt 
iespējas veidot vēl ciešāku sadarbību ar kaimiņvalstīm;

4. aicina Ukrainu turpināt iesāktās reformas lauksaimniecības, vides un sociālajā jomā; 
uzsver, ka DCFTA noteikumu saskaņošana ļaus pusēm stiprināt sadarbību un veicināt 
tirdzniecību; mudina Ukrainu pilnībā ievērot DCFTA noteiktos vides mērķus, kā arī tās 
starptautiskās saistības ilgtspējīgas tirdzniecības un attīstības panākšanai, jo īpaši 
Parīzes nolīgumu; mudina Komisiju uzraudzīt DCFTA ietekmi uz darba tiesībām, 
biedrošanās brīvību un atalgojumu ekonomikas nozarēs, kas saistītas ar tirdzniecību ar 
ES; aicina Ukrainu koncentrēties uz tirdzniecības sociālo dimensiju, novēršot nepilnības 
darba inspekcijas sistēmā un diskrimināciju darba tirgū un nodarbinātības politikā;

5. aicina Komisiju pārskatīt asociācijas nolīgumu / DCFTA attiecībā uz būtiskām politikas 
jomām, kurām nav pievērsta pienācīga vērība, piemēram, dzimumu līdztiesības aspekta 
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integrēšanai un veselības krīzes risināšanai, kā arī nodrošināt, lai asociācijas 
nolīguma / DCFTA darbība nebūtu pretrunā rīcībai vides un klimata politikas jomā vai 
Eiropas zaļā kursa iniciatīvām;

6. aicina ES atbalstīt iespēju, ka asociācijas nolīguma / DCFTA valstis varētu pievienoties 
vienotajai euro maksājumu telpai (SEPA), kas dos vislielāko labumu iedzīvotājiem un 
sniegs jaunas iespējas MVU attīstībai;

7. atzinīgi vērtē rezultātus, kas panākti saskaņā ar DCFTA mehānismu MVU, uzlabojot 
finansējuma pieejamību un paverot tirdzniecības iespējas; uzsver, ka pienācīga 
informācijas kampaņa varētu dot iespēju MVU gūt lielāku labumu no DCFTA 
piedāvātajām iespējām; aicina Komisiju uzraudzīt DCFTA ietekmi uz MVU; norāda, ka 
Austrumu partnerības valstu reģionālās tirdzniecības  atbalsts un veicināšana radīs arī 
jaunas ekonomiskās iespējas, tostarp MVU;

8. aicina Komisiju atbalstīt ieguldījumus nozarēs, kurām ir attīstības, izaugsmes un 
konkurētspējas potenciāls ES un kuras var vēl vairāk sekmēt ekonomikas 
diversifikāciju, proti, tādās nozarēs kā ilgtspējīga enerģija un klimats, digitālais 
vienotais tirgus un kiberdrošība, kā arī transports; atzinīgi vērtē pozitīvos pasākumus, 
ko Ukraina veikusi digitālās pārveides jomā, un aicina Komisiju un dalībvalstis turpināt 
izskatīt iespējas palielināt nozaru sadarbību un ieguldījumus digitālajā ekonomikā, 
izglītībā un pētniecībā, digitālajās prasmēs, inovācijā un cīņā pret dezinformāciju, 
uzlabot IKT nozari, kā arī zaļās tehnoloģijas un apmainīties ar zinātību un paraugpraksi; 
šai sakarā atzinīgi vērtē jauno ES programmu e-pārvaldības un digitālās ekonomikas 
atbalstam Ukrainā, kuras apjoms ir 25 miljoni EUR;

9. atzinīgi vērtē to, ka Ukraina ir pievienojusies daudzpusējai pagaidu strīdu izšķiršanas 
kārtībai (DPSIK), tādējādi veicinot strupceļa pārvarēšanu, ko izraisīja Apelācijas 
institūcijas darbības apturēšana, un nodrošinot to, ka Pasaules Tirdzniecības 
Organizācijas (PTO) locekļi līdz Apelācijas institūcijas darbības atsākšanai var izmantot 
divu posmu strīdu izšķiršanas sistēmu PTO;

10. aicina Komisiju nodrošināt tehnisko atbalstu reģionālās nodarbinātības centriem nolūkā 
veicināt nodarbinātību, atbalstīt jauniešus un sociālo uzņēmējdarbību sekmējošas 
ilgtspējīgas ekonomikas attīstības programmas un investēt jauniešos un šajās 
programmās, un pievērst uzmanību jauniešiem lauku reģionos, lai sekmētu izglītības 
sistēmas atbilstību darba tirgus prasībām, kas ļautu aizsargāt neaizsargātākās personas 
un novērstu sociālekonomisko iespēju trūkumu;

11. atgādina, ka mājputnu gaļa Eiropas Savienībā ir jutīgs produkts; atzīst risinājumu, kas 
rasts attiecībā uz mājputnu „citu“ izcirtņu eksportu, grozot tirdzniecības preferences 
mājputnu gaļai un mājputnu gaļas izstrādājumiem un tādējādi novēršot vienošanās 
nepilnību; aicina Ukrainu atturēties no līdzīgas prakses un godprātīgi pilnībā ievērot un 
īstenot visus DCFTA noteikumus; aicina Komisiju rūpīgi uzraudzīt DCFTA īstenošanu 
un izmantot visus pieejamos līdzekļus, lai novērstu jebkādu tirgu kropļojošu praksi un 
iespējamu juridisku nepilnību ļaunprātīgu izmantošanu;

12. atzinīgi vērtē daudzās reformas un tiesību aktus, ko Ukraina pieņēmusi saskaņā ar 
DCFTA, piemēram, ES un Ukrainas Sanitāro un fitosanitāro stratēģiju (SFS), kā arī 
tehnisko noteikumu un procedūru pielāgošanu ES regulējumam; ar bažām norāda, ka 
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nav panākts pietiekams progress ES dzīvnieku labturības standartu tuvināšanā; aicina 
Ukrainu steidzami saskaņot dzīvnieku labturības tiesību aktus un sanitāros un 
fitosanitāros standartus ar Savienības acquis un īstenot tos saskaņā ar SFS stratēģiju; 
uzsver, ka ir jāpārskata pārejas perioda pagarināšana attiecībā uz broilera cāļiem, 
dējējvistām un cūkām līdz 2026. gadam;

13. atgādina, ka DCFTA ir nozīmīga kā daļa no reformu procesa, kura pamatā ir laba 
pārvaldība un cīņa pret korupciju un organizēto noziedzību; uzsver, ka, lai Ukrainā 
izveidotu uzņēmējdarbībai un ieguldījumiem pievilcīgāku vidi, ir ļoti svarīgi vēl vairāk 
stiprināt tiesiskumu, strukturālās reformas un cīņu pret korupciju; uzsver, cik svarīga ir 
uzticama sadarbība ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām, iekļaujot to viedokļus 
lēmumu pieņemšanā un reformu īstenošanā;

14. 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 
nodrošinātās palīdzības veidiem, jo īpaši attiecībā uz acquis transponēšanu un 
īstenošanu;

15. pauž bažas, ka Komisija ir iekļāvusi Ukrainu sarakstā kā „2. kategorijas“ prioritāro 
valsti, kas liecina par nepietiekošu  intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību un 
īstenošanu; uzsver nepieciešamību stiprināt muitas kontroli un infrastruktūru, lai labāk 
novērstu viltotu preču ievešanu un tranzītu Ukrainā un tās iekšienē; aicina Komisiju 
turpināt palīdzēt Ukrainai izstrādāt jaunus tiesību aktu projektus intelektuālā īpašuma 
tiesību jomā;

16. pauž bažas par to, ka Ukraina pēdējā laikā ir uzsākusi divas aizsardzības izmeklēšanas 
par slāpekļa un kompleksā mēslojuma importu no ES; atzīst, ka Ukraina pēdējā brīdī 
lēma pārtraukt abas aizsardzības izmeklēšanas, taču ir paredzēts veikt vēl citas 
aizsardzības izmeklēšanas; brīdina, ka līdzīgas darbības var apdraudēt abu pušu 
savstarpējo uzticību;

17. norāda, ka ES uzsāka formālu strīda izšķiršanas procedūru saskaņā ar ES un Ukrainas 
asociācijas nolīgumu par Ukrainas eksporta aizliegumu attiecībā uz neapstrādātu 
koksni, un pauž bažas par lēno progresu šā strīda risināšanā; aicina Ukrainu atcelt 
koksnes tirdzniecības ierobežojumus, jo tie nav saderīgi ar ES un Ukrainas asociācijas 
nolīguma prasībām;

18. atgādina par miera būtisko nozīmi Ukrainas ekonomiskās un sociālās attīstības 
veicināšanā; ņem vērā, ka ES ekonomiskās sankcijas pret Krieviju, reaģējot uz Krimas 
nelikumīgo aneksiju un situācijas Ukrainā tīšu destabilizēšanu, ir pagarinātas līdz 
2021. gada 31. janvārim saistībā ar Minskas vienošanās nepilnīgu īstenošanu; aicina 
Komisiju un Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) pastiprināt centienus, veicot 
starpnieka funkciju šā konflikta risināšanā, lai palīdzētu Ukrainas ekonomikai un 
reģionam pilnībā izmantot sadarbības ekonomisko potenciālu reģionā;

19. aicina Komisiju rūpīgi uzraudzīt un novērtēt DCFTA īstenošanu, īpašu uzmanību 
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pievēršot acquis transponēšanai un īstenošanai, kā arī visiem nolīguma pārkāpumu 
gadījumiem; mudina Komisiju palīdzēt Ukrainai noteikt jomas, kuras varētu vēl vairāk 
sekmēt ekonomikas diversifikāciju, un noteikt tās par prioritāti pilnīgas DCFTA 
īstenošanas procesā; aicina Komisiju ziņot Parlamentam par šiem jautājumiem, tostarp 
par ES sniegto tehnisko un finansiālo atbalstu, un izmantot visas atziņas, kas gūtas 
DCFTA pārskatīšanā, kas ieplānota 2021. gadā.
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