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SUGGESTIES

De Commissie internationale handel verzoekt de bevoegde Commissie buitenlandse zaken 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. benadrukt dat Oekraïne een belangrijke geopolitieke, geostrategische en handelspartner 
voor de Europese Unie is; is van mening dat de sinds 2016 toegepaste diepe en brede 
vrijhandelsruimte (DCFTA) tot de positieve ontwikkeling van de handel en tot 
economische modernisering heeft bijgedragen, directe buitenlandse investeringen heeft 
gestimuleerd, en aan beide zijden nieuwe banen heeft gecreëerd; is ingenomen met de 
aanhoudend positieve resultaten in de bilaterale handels- en economische betrekkingen 
in 2019: de Oekraïense invoer is met 12,3 % en de uitvoer met 9,7 % toegenomen, wat 
in 2019 neerkwam op een totaal van 43,3 miljard EUR; onderstreept dat de handel 
tussen de EU en Oekraïne met 49 % is gestegen en dat de EU de grootste handelspartner 
van Oekraïne blijft, goed voor 40 % van zijn handel in 2019, terwijl Oekraïne de op 
zeventien na grootste handelspartner van de EU is, goed voor 1,1 % van de totale handel 
van de EU; merkt op dat het handelstekort van Oekraïne jegens de EU is toegenomen 
tot 5,1 miljard EUR;

2. is ingenomen met de goedkeuring en uitbetaling in twee delen van het vierde 
opeenvolgende programma voor macrofinanciële bijstand (MFB) voor een totaal van 
1 miljard EUR aan steun voor Oekraïne; wijst erop dat de EU sinds 2014 Oekraïne in 
totaal 3,8 miljard EUR aan MFB-leningen heeft verstrekt, het grootste bedrag aan MFB 
dat de EU aan één enkel partnerland heeft uitgekeerd; benadrukt de snelle reactie van de 
EU door 190 miljoen EUR toe te wijzen om tegemoet te komen aan de meest dringende 
gezondheidsbehoeften, en wijst ook op het belang en de tijdigheid van de extra 
1,2 miljard aan MFB-steun voor Oekraïne in het kader van de COVID-19-pandemie; 
merkt op dat dit een cruciale uiting is van de solidariteit van de EU in deze tijden van 
ongekende crisis; herinnert eraan dat de MFB een belangrijk instrument is geweest voor 
de uitvoering van de ambitieuze hervormingsagenda van Oekraïne en de versnelling van 
de economische groei, met name via de “meer voor meer”-stimulansen; herinnert aan 
het belang van de voorwaarden op basis van echte democratische hervormingen en goed 
bestuur; moedigt Oekraïne aan vooruitgang te blijven boeken bij de aanpassing van zijn 
regelgeving aan het EU-acquis;

3. moedigt beide partijen aan om de samenwerking op bilateraal niveau en op 
internationale fora te intensiveren om de uitdagingen als gevolg van de COVID-19-
pandemie aan te pakken, met name door de toeleveringsketens veerkrachtiger en meer 
gediversifieerd te maken, en ook door samen te werken om protectionistische tendensen 
aan te pakken; merkt op dat de doelstelling van de EU om tot een open strategische 
autonomie te komen, mogelijkheden kan bieden voor een nog nauwere samenwerking 
met haar nabuurschap;

4. moedigt Oekraïne aan om koers te blijven zetten richting landbouw-, milieu- en sociale 
hervormingen; benadrukt dat de partijen dankzij de afstemming op de DCFTA-regels 
hun samenwerking kunnen versterken en de handel kunnen vergemakkelijken; dringt er 
bij Oekraïne op aan de milieudoelstellingen van de DCFTA volledig te eerbiedigen, 
evenals de internationale verplichtingen ervan op het gebied van duurzame handel en 
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ontwikkeling, in het bijzonder de Overeenkomst van Parijs; moedigt de Commissie aan 
toezicht te houden op de gevolgen van de DCFTA voor de arbeidsrechten en het recht 
op vrijheid van vereniging in verband met de handel met de EU; verzoekt Oekraïne zijn 
aandacht te richten op de sociale dimensie van de handel door de tekortkomingen van 
het stelsel voor arbeidsinspectie en het werkgelegenheidsbeleid, evenals discriminatie 
op de arbeidsmarkt aan te pakken;

5. verzoekt de Commissie verwaarloosde delen van de associatieovereenkomsten en 
DCFTA’s te actualiseren ten aanzien van belangrijke beleidsterreinen zoals 
gendermainstreaming en de aanpak van gezondheidscrises, alsook te waarborgen dat zij 
niet strijdig zijn met noodzakelijke milieu- en klimaatacties of met milieu-initiatieven in 
het kader van de Europese Green Deal;

6. verzoekt de EU om steun te blijven verlenen voor de toetreding van landen met een 
associatieovereenkomst of DCFTA tot de gemeenschappelijke eurobetalingsruimte 
(SEPA), hetgeen vooral de burgers ten goede zal komen en nieuwe kansen zal creëren 
voor de ontwikkeling van kmo’s;

7. is ingenomen met de resultaten die in het kader van de DCFTA-faciliteit voor kmo’s 
zijn bereikt wat betreft het verbeteren van de toegang tot financiering en het creëren van 
handelsmogelijkheden; benadrukt dat een degelijke informatiecampagne kmo’s in staat 
kan stellen meer te profiteren van de mogelijkheden die de DCFTA biedt; verzoekt de 
Commissie toezicht te houden op het effect van de DCFTA op kmo’s; merkt op dat de 
ondersteuning en bevordering van intraregionale handel tussen landen van het Oostelijk 
Partnerschap ook nieuwe economische kansen zullen creëren, waaronder voor kmo’s;

8. verzoekt de Commissie investeringen te ondersteunen in sectoren met potentieel voor 
ontwikkeling, groei en concurrentievermogen in de EU, die de economische 
diversificatie verder kunnen stimuleren, zoals duurzame energie en klimaat, de digitale 
eengemaakte markt en cyberbeveiliging, en vervoer; is ingenomen met de positieve 
stappen die Oekraïne heeft gezet op het gebied van digitale transformatie, en verzoekt 
de Commissie en de lidstaten de mogelijkheden te onderzoeken voor meer sectorale 
samenwerking en investeringen in de digitale economie, onderwijs en onderzoek, 
digitale vaardigheden, innovatie en de strijd tegen desinformatie, teneinde de ICT-sector 
en groene technologieën te versterken en knowhow en beste praktijken uit te wisselen; 
erkent in dit opzicht het nieuwe EU-programma ter waarde van 25 miljoen EUR om e-
governance en de digitale economie in Oekraïne te ondersteunen;

9. is ingenomen dat Oekraïne zich bij de tijdelijke regeling met verschillende partijen 
inzake beroep en arbitrage (MPIA) heeft aangesloten, waardoor het bijdraagt tot het 
doorbreken van de impasse als gevolg van de verlamming van de vaste Beroepsinstantie 
(AB) en tot het waarborgen dat leden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) gebruik 
kunnen maken van een uit twee stappen bestaand systeem voor geschillenbeslechting in 
de WTO totdat de AB weer operationeel is;

10. verzoekt de Commissie te voorzien in technische steun voor regionale arbeidsbureaus 
om de werkgelegenheid te stimuleren, en steun te verlenen voor en te investeren in 
jongeren en programma’s voor duurzame economische ontwikkeling ten gunste van 
sociaal ondernemerschap en aandacht voor jongeren uit plattelandsgebieden, teneinde 
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het onderwijssysteem te versterken in overeenstemming met de eisen van de 
arbeidsmarkt, om de meest kwetsbare groepen te beschermen en een gebrek aan sociaal-
economische kansen te voorkomen;

11. herinnert eraan dat het vlees van pluimvee een gevoelig product is in de EU; erkent de 
oplossing die is gevonden voor de uitvoer van “andere” delen van pluimvee door de 
handelspreferenties voor vlees van pluimvee en bereidingen daarvan te wijzigen en zo 
de leemte in de overeenkomst te dichten; dringt er bij Oekraïne op aan af te zien van 
dergelijke praktijken en vraagt het land alle bepalingen van de DCFTA te goeder trouw 
te eerbiedigen en ten uitvoer te leggen; verzoekt de Commissie grondig toezicht te 
houden op de tenuitvoerlegging van de DCFTA en alle beschikbare maatregelen toe te 
passen om marktverstorende praktijken en eventueel misbruik van juridische lacunes 
tegen te gaan;

12. is ingenomen met de talrijke door Oekraïne in overeenstemming met de DCFTA 
aangenomen hervormingen en regelgeving, zoals de sanitaire en fytosanitaire strategie 
tussen de EU en Oekraïne alsook de afstemming van Oekraïense technische regelgeving 
en procedures op die van de EU; stelt met bezorgdheid vast dat er onvoldoende 
vooruitgang is geboekt bij de aanpassing bij de aanpassing aan de EU-normen voor 
dierenwelzijn; dringt er bij Oekraïne op aan zijn wetgeving inzake dierenwelzijn en 
sanitaire en fytosanitaire normen zo snel mogelijk met het Unie-acquis in 
overeenstemming te brengen en te handhaven in overeenstemming met de sanitaire en 
fytosanitaire strategie; benadrukt dat de verlenging van de overgangsperiode voor 
slachtkuikens, legkippen en varkens tot 2026 moet worden herzien;

13. herinnert eraan dat de DCFTA deel uitmaakt van een hervormingsproces op basis van 
goed bestuur en de strijd tegen corruptie en georganiseerde misdaad; onderstreept dat 
een verdere versterking van de rechtsstaat, structurele hervormingen en de strijd tegen 
corruptie van essentieel belang zijn voor het scheppen van een aantrekkelijker 
ondernemings- en investeringsklimaat in Oekraïne; benadrukt dat loyale samenwerking 
met maatschappelijke organisaties belangrijk is en dat hun standpunten in de 
besluitvorming en de uitvoering van hervormingen moeten worden geïntegreerd;

14. beschouwt de harmonisatie van de regelgeving met het acquis van de EU als de 
belangrijkste dimensie van de DCFTA, omdat daadwerkelijke toegang tot de EU-markt 
en hervormingen sterk afhangen van de juiste tenuitvoerlegging en handhaving van de 
desbetreffende wetgeving; is er zich van bewust dat dit een belangrijke uitdaging vormt 
voor het bestuur, de instellingen en de openbare administratie in Oekraïne en spoort de 
Commissie aan om adequate technische en financiële steun te verlenen; is vol lof over 
de activiteiten van de Steungroep voor Oekraïne en verzoekt deze groep het Europees 
Parlement meer verslagen te doen toekomen over welk soort bijstand wordt verleend, 
vooral met betrekking tot de omzetting en uitvoering van het acquis;

15. is bezorgd over het feit dat Oekraïne door de Commissie als prioritair land van 
categorie 2 is aangemerkt, wat inhoudt dat er sprake is van onvoldoende bescherming 
en handhaving van de intellectuele-eigendomsrechten; benadrukt dat de 
douanecontroles en -infrastructuur moeten worden versterkt om de binnenkomst en 
doorvoer van namaakproducten in en binnen Oekraïne beter te voorkomen; verzoekt de 
Commissie Oekraïne te blijven steunen op het gebied van nieuwe wetsontwerpen inzake 
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intellectuele-eigendomsrechten;

16. merkt bezorgd op dat Oekraïne onlangs twee vrijwaringsonderzoeken naar de invoer 
van stikstofhoudende en samengestelde meststoffen uit de EU instelde; erkent dat 
Oekraïne besloot beide vrijwaringsonderzoeken op het allerlaatste moment stop te 
zetten, maar dat andere vrijwaringsonderzoeken in de pijplijn zitten; waarschuwt dat 
dergelijke acties het wederzijdse vertrouwen tussen beide partijen kunnen ondermijnen;

17. merkt op dat de EU een formele procedure voor geschillenbeslechting uit hoofde van de 
associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne heeft ingesteld ten aanzien van het 
uitvoerverbod van Oekraïne op onverwerkt hout en is bezorgd over de trage 
vorderingen hierbij; roept Oekraïne op het handelsverbod op hout op te heffen, omdat 
het onverenigbaar is met de bepalingen van de associatieovereenkomst tussen de EU en 
Oekraïne;

18. herinnert aan het belang van vrede voor de economische en sociale ontwikkeling van 
Oekraïne; merkt op dat de economische sancties van de EU tegen Rusland, als reactie 
op de illegale annexatie van de Krim en de doelbewuste destabilisatie van Oekraïne, 
zijn verlengd tot en met 31 januari 2021 vanwege het niet volledig uitvoeren van de 
Minsk-akkoorden. verzoekt de Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden 
om meer inspanningen om in dit conflict te bemiddelen teneinde de Oekraïense 
economie en de regio te helpen het economisch potentieel van samenwerking in de 
regio volledig te ontsluiten;

19. verzoekt de Commissie de tenuitvoerlegging van de DCFTA grondig te monitoren en te 
beoordelen, en daarbij in het bijzonder aandacht te besteden aan de omzetting en 
tenuitvoerlegging van het acquis en aan eventuele schendingen van de overeenkomst; 
verzoekt de Commissie Oekraïne te helpen bij het vaststellen van de gebieden die voor 
verdere economische diversificatie kunnen zorgen, en daaraan prioriteit toe te kennen 
bij de volledige tenuitvoerlegging van de DCFTA; verzoekt de Commissie verslag uit te 
brengen aan het Parlement over deze kwesties, met inbegrip van de technische en 
financiële steun die door de EU is verstrekt, en om alle getrokken lessen aan te wenden 
bij de in 2021 geplande herziening van de DCFTA.
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