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WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. podkreśla, że Ukraina jest dla Unii Europejskiej ważnym partnerem geopolitycznym, 
geostrategicznym i handlowym; uważa, że pogłębiona i kompleksowa strefa wolnego 
handlu (DCFTA), funkcjonująca od 2016 r., przyczynia się do pozytywnej ewolucji 
handlu i do modernizacji gospodarczej, pobudza bezpośrednie inwestycje zagraniczne 
oraz sprawia, że po obu stronach powstają nowe miejsca pracy; z zadowoleniem 
przyjmuje stałe pozytywne wyniki osiągnięte w dwustronnych stosunkach handlowych i 
gospodarczych w 2019 r. – ukraiński przywóz wzrósł o 12,3 %, a wywóz o 9,7 %, co 
daje kwotę 43,3 mld EUR; podkreśla, że wartość handlu między UE a Ukrainą wzrosła 
o 49 % oraz że UE pozostaje głównym partnerem handlowym Ukrainy (w 2019 r. 
udział UE w handlu Ukrainy wynosił 40 %), zaś Ukraina jest 18. partnerem UE pod 
względem wielkości wymiany handlowej (o udziale w całkowitym handlu UE na 
poziomie 1,1 %); zauważa, że deficyt Ukrainy w handlu z UE wzrósł do 5,1 mld EUR;

2. z zadowoleniem przyjmuje zatwierdzenie i wypłacenie w dwóch częściach kwoty 
1 mld EUR na rzecz Ukrainy w ramach czwartego z kolei programu pomocy 
makrofinansowej; zauważa, że od 2014 r. UE udzieliła Ukrainie pożyczek w łącznej 
wysokości 3,8 mld EUR w ramach pomocy makrofinansowej, co stanowi największą 
kwotę pomocy makrofinansowej, jaką UE wypłaciła jednemu krajowi partnerskiemu; 
podkreśla, że UE szybko zareagowała, przekazując 190 mln EUR na zaspokojenie 
najpilniejszych potrzeb zdrowotnych, a także podkreśla znaczenie i terminowość 
dodatkowego wsparcia makrofinansowego dla Ukrainy w wysokości 1,2 mld EUR w 
związku z pandemią COVID-19; stwierdza, że jest to istotny wyraz unijnej solidarności 
w czasie bezprecedensowego kryzysu; przypomina, że pomoc makrofinansowa jest 
ważnym narzędziem umożliwiającym realizację ukraińskiego ambitnego programu 
reform i przyspieszenie wzrostu gospodarczego, w szczególności dzięki zachętom 
„więcej za więcej”; przypomina o znaczeniu zasad warunkowości opartych na 
rzeczywistych reformach demokratycznych i dobrych rządach; zachęca Ukrainę do 
dalszych postępów w zbliżaniu przepisów do dorobku prawnego UE;

3. zachęca obie strony, aby zacieśniły współpracę na szczeblu dwustronnym i na forach 
międzynarodowych w celu sprostania wyzwaniom wynikającym z COVID-19, w 
szczególności przez zwiększenie odporności i dywersyfikacji łańcuchów dostaw oraz 
wspólne działania w celu zaradzenia tendencjom protekcjonistycznym; zauważa, że cel 
UE zakładający osiągnięcie otwartej autonomii strategicznej mógłby stworzyć szanse na 
jeszcze ściślejszą współpracę z państwami ościennymi;

4. zachęca Ukrainę do dalszego podążania drogą reform rolnych, środowiskowych i 
społecznych; podkreśla, że dostosowanie do zasad DCFTA umożliwi stronom 
wzmocnienie współpracy i ułatwi wymianę handlową; apeluje do Ukrainy o pełne 
przestrzeganie celów środowiskowych określonych w DCFTA, a także jej 
międzynarodowych zobowiązań w dziedzinie zrównoważonego handlu i rozwoju, w 
szczególności porozumienia paryskiego; zachęca Komisję, aby monitorowała wpływ 
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DCFTA na prawa pracownicze oraz prawo do wolności zrzeszania się w odniesieniu do 
handlu z UE; wzywa Ukrainę do skoncentrowania się na społecznym wymiarze handlu 
przez wyeliminowanie niedociągnięć systemu inspekcji pracy, a także wyeliminowanie 
dyskryminacji na rynku pracy i w polityce zatrudnienia;

5. wzywa Komisję, aby podniosła rangę zagadnień, które zaniedbano w układach o 
stowarzyszeniu/DCFTA, a które dotyczą ważnych obszarów polityki, takich jak 
uwzględnianie aspektu płci i reagowanie na kryzysy zdrowotne, a jednocześnie zadbała, 
by nie przeszkodziło to w koniecznych działaniach na rzecz środowiska i klimatu lub w 
inicjatywach w ramach Europejskiego Zielonego Ładu;

6. wzywa UE, aby nadal popierała przystąpienie krajów objętych układem o 
stowarzyszeniu/DCFTA do jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA), co przede 
wszystkim przyniesie korzyści obywatelom i stworzy nowe możliwości rozwoju MŚP;

7. z zadowoleniem przyjmuje wyniki osiągnięte dzięki instrumentowi na rzecz MŚP w 
ramach DCFTA, jeśli chodzi o poprawę dostępu do finansowania i otwarcie możliwości 
handlowych; podkreśla, że dzięki odpowiedniej kampanii informacyjnej MŚP mogłyby 
w większym stopniu korzystać z możliwości oferowanych przez DCFTA; wzywa 
Komisję, aby monitorowała wpływ DCFTA na MŚP; zauważa, że wspieranie i 
promowanie handlu wewnątrzregionalnego między krajami Partnerstwa Wschodniego 
również stworzy nowe możliwości gospodarcze, w tym dla MŚP;

8. wzywa Komisję do wspierania inwestycji w sektorach, które wykazują potencjał w 
zakresie rozwoju, wzrostu i konkurencyjności w UE i które mogłyby przyczynić się do 
dywersyfikacji gospodarczej, takich jak zrównoważona energia i klimat, jednolity rynek 
cyfrowy i cyberbezpieczeństwo oraz transport; z zadowoleniem przyjmuje pozytywne 
kroki poczynione przez Ukrainę w obszarze transformacji cyfrowej oraz wzywa 
Komisję i państwa członkowskie, aby nadal analizowały możliwości pogłębionej 
współpracy sektorowej i inwestycji w gospodarkę cyfrową, edukację i badania 
naukowe, umiejętności cyfrowe, innowacyjność i walkę z dezinformacją, udoskonaliły 
sektor ICT oraz technologie ekologiczne, a także dzieliły się know-how i najlepszymi 
praktykami; w związku z tym zwraca uwagę na nowy unijny program o wartości 
25 mln EUR wspierający e-rządzenie i gospodarkę cyfrową w Ukrainie;

9. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Ukraina przystąpiła do tymczasowego arbitrażu 
odwoławczego, przyczyniając się w ten sposób do przezwyciężenia impasu 
spowodowanego paraliżem Organu Apelacyjnego oraz do umożliwienia członkom 
Światowej Organizacji Handlu (WTO) korzystania z dwustopniowego systemu 
rozstrzygania sporów w ramach WTO do czasu ponownego uruchomienia Organu 
Apelacyjnego;

10. wzywa Komisję, aby udzieliła wsparcia technicznego regionalnym agencjom 
pośrednictwa pracy w celu pobudzenia zatrudnienia, wspierała młodzież i programy 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego sprzyjające przedsiębiorczości społecznej 
oraz inwestowała w młodzież i takie programy, a także skupiła się na młodzieży z 
obszarów wiejskich w celu udoskonalenia systemu kształcenia pod kątem potrzeb rynku 
pracy, tak by chronić najsłabsze grupy społeczne i zapobiegać brakowi możliwości 
społeczno-gospodarczych;
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11. przypomina, że mięso drobiowe uznaje się w UE za produkt wrażliwy; docenia, że 
problem wywozu „innych” kawałków mięsa drobiowego udało się rozwiązać przez 
zmianę preferencji handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego i przetworów z 
mięsa drobiowego, likwidując tym samym lukę prawną w umowie; wzywa Ukrainę, aby 
powstrzymała się od podobnych praktyk oraz w pełni respektowała i wdrażała 
wszystkie postanowienia DCFTA w dobrej wierze; wzywa Komisję, aby dokładnie 
monitorowała wdrażanie DCFTA oraz zastosowała wszystkie dostępne środki w celu 
wyeliminowania wszelkich praktyk zakłócających rynek oraz potencjalnego 
wykorzystywania luk prawnych;

12. z zadowoleniem przyjmuje liczne reformy i przepisy przyjęte przez Ukrainę zgodnie z 
DCFTA, takie jak strategia sanitarna i fitosanitarna UE–Ukraina, a także dostosowanie 
przepisów i procedur technicznych Ukrainy do przepisów i procedur UE; z niepokojem 
zauważa brak wystarczających postępów w zbliżaniu przepisów do norm unijnych 
dotyczących dobrostanu zwierząt; wzywa Ukrainę, aby pilnie dostosowała przepisy 
dotyczące dobrostanu zwierząt oraz normy sanitarne i fitosanitarne do dorobku 
prawnego Unii oraz egzekwowała je zgodnie ze strategią sanitarną i fitosanitarną; 
zaznacza, że wydłużenie okresu przejściowego dla brojlerów, kur niosek i świń do 
2026 r. powinno zostać poddane przeglądowi;

13. przypomina o roli DCFTA jako elementu procesu reform, których podstawą jest dobre 
zarządzanie oraz rozwiązanie problemu korupcji i przestępczością zorganizowanej; 
podkreśla, że dalsze wzmacnianie praworządności, reformy strukturalne oraz walka z 
korupcją mają kluczowe znaczenie dla stworzenia w Ukrainie bardziej atrakcyjnego 
otoczenia dla przedsiębiorczości i inwestycji; zwraca uwagę na znaczenie lojalnej 
współpracy z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego przez uwzględnianie ich 
opinii w procesie decyzyjnym i przy wdrażaniu reform;

14. uważa, że zbliżenie przepisów do dorobku prawnego UE stanowi najważniejszy wymiar 
DCFTA, ponieważ faktyczny dostęp do unijnego rynku oraz reformy w znacznym 
stopniu zależą od odpowiedniego wdrożenia i egzekwowania odnośnego 
prawodawstwa; jest świadomy, że stanowi to istotne wyzwanie dla rządu, instytucji i 
administracji publicznej w Ukrainie, wobec czego zachęca Komisję do udzielenia jej 
odpowiedniego wsparcia technicznego i finansowego; pochwala działalność grupy 
wsparcia dla Ukrainy i wzywa tę grupę do przedstawienia Parlamentowi Europejskiemu 
szerszych informacji na temat rodzaju udzielanej pomocy, w szczególności w 
odniesieniu do transpozycji i wdrożenia dorobku prawnego;

15. z zaniepokojeniem zauważa, że Ukraina jest wymieniona przez Komisję jako państwo 
priorytetowe kategorii 2, co oznacza, że prawa własności intelektualnej nie są 
dostatecznie chronione i egzekwowane; podkreśla, że trzeba wzmocnić kontrole celne i 
infrastrukturę celną, aby lepiej zapobiegać wprowadzaniu podrobionych produktów na 
terytorium Ukrainy i ich tranzytowi przez jej terytorium; wzywa Komisję, aby nadal 
pomagała Ukrainie w opracowywaniu nowych projektów ustaw dotyczących praw 
własności intelektualnej;

16. zauważa z zaniepokojeniem, że Ukraina wszczęła ostatnio dwa dochodzenia w sprawie 
środków ochronnych przeciwko przywozowi nawozów azotowych i nawozów 
wieloskładnikowych z UE; przyjmuje do wiadomości, że w ostatnim możliwym 
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momencie Ukraina postanowiła umorzyć oba dochodzenia w sprawie środków 
ochronnych, podczas gdy dalsze dochodzenia w sprawie środków ochronnych są w 
toku; ostrzega, że podobne działania mogą podważyć wzajemne zaufanie między 
obiema stronami;

17. odnotowuje, że UE wszczęła oficjalną procedurę rozstrzygania sporów na mocy układu 
o stowarzyszeniu UE–Ukraina w sprawie ukraińskiego zakazu wywozu 
nieprzetworzonego drewna, oraz wyraża zaniepokojenie powolnymi postępami ku 
rozwiązaniu tego sporu; wzywa Ukrainę do zniesienia ograniczeń w handlu drewnem, 
ponieważ są one niezgodne z wymogami układu o stowarzyszeniu UE–Ukraina;

18. przypomina o znaczeniu pokoju dla rozwoju gospodarczego i społecznego Ukrainy; 
zauważa, że sankcje gospodarcze UE wobec Rosji nałożone w odpowiedzi na 
nielegalną aneksję Krymu i celową destabilizację Ukrainy przedłużono do 31 stycznia 
2021 r., gdyż porozumienia mińskie nie zostały w pełni wdrożone; wzywa Komisję i 
Europejską Służbę Działań Zewnętrznych do zwiększenia wysiłków na rzecz mediacji 
w tym konflikcie, aby pomóc ukraińskiej gospodarce i całemu regionowi w pełnym 
uwolnieniu potencjału gospodarczego współpracy regionalnej;

19. wzywa Komisję, aby dokładnie monitorowała i oceniała wdrażanie DCFTA, ze 
szczególnym naciskiem na transpozycję i wdrażanie dorobku prawnego UE oraz 
wszelkie przypadki naruszenia tej umowy; zachęca Komisję, aby pomogła Ukrainie w 
określeniu obszarów sprzyjających dalszej dywersyfikacji gospodarczej oraz w 
nadawaniu im priorytetowego znaczenia w procesie pełnego wdrażania DCFTA; wzywa 
Komisję, aby przedstawiła Parlamentowi sprawozdanie dotyczące tych kwestii, w tym 
wsparcia technicznego i finansowego udzielanego przez UE, a wszystkie zdobyte 
doświadczenia wykorzystała podczas przeglądu DCFTA zaplanowanego na 2021 r.
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