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FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet framhåller att Ukraina är en viktig geopolitisk och geostrategisk 
partner och handelspartner för Europeiska unionen. Parlamentet anser att det 
djupgående och omfattande frihandelsområdet, som har tillämpats sedan 2016, har 
bidragit till den positiva utvecklingen av handeln och den ekonomiska moderniseringen, 
har ökat de utländska direktinvesteringarna och har skapat nya arbetstillfällen på båda 
sidor. Parlamentet välkomnar de fortsatt positiva resultat som uppnåtts i de bilaterala 
förbindelserna inom handel och ekonomi under 2019 och som lett till en ökning av 
importen från Ukraina med 12,3 % och av exporten med 9,7 %, vilket motsvarar totalt 
43,3 miljarder euro. Parlamentet understryker att handeln mellan EU och Ukraina har 
ökat med 49 % och att EU förblir Ukrainas viktigaste handelspartner eftersom EU stod 
för 40 % av landets handel 2019, medan Ukraina är EU:s 18:e största handelspartner 
och står för 1,1 % av EU:s totala handel. Parlamentet noterar att Ukrainas 
handelsunderskott gentemot EU har ökat till 5,1 miljarder euro.

2. Europaparlamentet välkomnar godkännandet och utbetalningen i två delar av det fjärde 
programmet i rad för makroekonomiskt stöd på 1 miljard euro i stöd till Ukraina. 
Parlamentet noterar att EU har gett Ukraina totalt 3,8 miljarder euro i lån i form av 
makroekonomiskt stöd sedan 2014, vilket utgör det största makroekonomiska stöd som 
EU har betalat ut till ett enskilt partnerland. Parlamentet betonar dels EU:s snabba 
reaktion i samband med tillhandahållandet av 190 miljoner euro för att tillgodose de 
mest omedelbara hälsobehoven, dels vikten av och aktualiteten med det kompletterande 
makroekonomiska stödet på 1,2 miljarder euro till Ukraina i samband med covid-19-
pandemin. Parlamentet konstaterar att detta på ett avgörande sätt visar EU:s solidaritet i 
en tid med en aldrig tidigare skådad kris. Parlamentet erinrar om att det 
makroekonomiska stödet har varit ett viktigt verktyg för att genomföra Ukrainas 
ambitiösa reformagenda och för att påskynda den ekonomiska tillväxten, särskilt genom 
”mer för mer”-incitamenten. Parlamentet påminner om vikten av de villkor som bygger 
på verkliga demokratiska reformer och god samhällsstyrning. Parlamentet uppmuntrar 
Ukraina att fortsätta att göra framsteg i fråga om tillnärmningen till EU:s regelverk.

3. Europaparlamentet uppmanar båda sidor att intensifiera samarbetet på bilateral nivå och 
i internationella forum för att ta itu med utmaningarna till följd av covid-19, särskilt 
genom att göra leveranskedjorna mer motståndskraftiga och diversifierade och genom 
att samarbeta för att ta itu med protektionistiska trender. Parlamentet konstaterar att 
EU:s mål att uppnå ett öppet strategiskt oberoende skulle kunna skapa möjligheter för 
ett ännu närmare samarbete med dess grannskap.

4. Europaparlamentet uppmuntrar Ukraina att fortsätta på vägen mot jordbruksreformer, 
miljöreformer och sociala reformer. Parlamentet betonar att anpassningen till reglerna i 
det djupgående och omfattande frihandelsavtalet kommer att göra det möjligt för 
parterna att stärka samarbetet och underlätta handeln. Ukraina uppmanas med kraft att 
fullt ut respektera de miljömål som anges i det djupgående och omfattande 
frihandelsavtalet, liksom sina internationella åtaganden för hållbar handel och 
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utveckling, särskilt Parisavtalet. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att övervaka 
det djupgående och omfattande frihandelsavtalets effekter på arbetstagarrättigheterna 
och rätten till föreningsfrihet i anslutning till handeln med EU. Parlamentet uppmanar 
Ukraina att fokusera på handelns sociala dimension genom att åtgärda brister i 
yrkesinspektionssystemet och diskriminering på arbetsmarknaden och i 
sysselsättningspolitiken.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppgradera försummade delar i 
associeringsavtalen/de djupgående och omfattande frihandelsavtalen när det gäller 
viktiga politikområden, såsom jämställdhetsintegrering och hantering av hälsokriser, 
samtidigt som man ser till att avtalen inte strider mot kravet på miljö- och 
klimatåtgärder eller initiativ inom den europeiska gröna given.

6. Europaparlamentet uppmanar EU att fortsätta att främja att länder med 
associeringsavtal/djupgående och omfattande frihandelsavtal ansluter sig till det 
gemensamma eurobetalningsområdet (Sepa), vilket först och främst kommer att gynna 
medborgarna och skapa nya utvecklingsmöjligheter för små och medelstora företag.

7. Europaparlamentet välkomnar de resultat som uppnåtts inom ramen för instrumentet för 
små och medelstora företag inom det djupgående och omfattande frihandelsområdet när 
det gäller att förbättra tillgången till finansiering och öppna upp för handelsmöjligheter. 
Parlamentet framhåller att en ordentlig informationskampanj skulle kunna göra det 
möjligt för små och medelstora företag att dra större nytta av de möjligheter som det 
djupgående och omfattande frihandelsområdet erbjuder. Kommissionen uppmanas att 
övervaka det djupgående och omfattande frihandelsavtalets inverkan på små och 
medelstora företag. Parlamentet konstaterar att stöd till och främjande av intraregional 
handel mellan länderna i det östliga partnerskapet också kommer att skapa nya 
ekonomiska möjligheter, även för små och medelstora företag.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja investeringar i sektorer med 
potential för utveckling, tillväxt och konkurrenskraft i EU och som ytterligare skulle 
kunna främja ekonomisk diversifiering, t.ex. i fråga om hållbar energi och klimat, den 
digitala inre marknaden och it-säkerhet samt transporter. Parlamentet välkomnar de 
positiva åtgärder som Ukraina har vidtagit i samband med den digitala omvandlingen 
och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ytterligare undersöka 
möjligheten till ett ökat sektorsövergripande samarbete inom den digitala ekonomin, 
utbildning och forskning, digitala färdigheter, innovation och kampen mot 
desinformation, att stärka IKT-sektorn liksom grön teknik och att utbyta sakkunskap 
och bästa metoder. Parlamentet noterar i detta avseende det nya EU-programmet på 
25 miljoner euro till stöd för e-förvaltning och digital ekonomi i Ukraina.

9. Europaparlamentet välkomnar att Ukraina har anslutit sig till det tillfälliga 
flerpartsarrangemanget för skiljedomsförfaranden, som bidrar till att bryta det dödläge 
som orsakats av paralyseringen av överprövningsorganet och se till att 
Världshandelsorganisationens (WTO:s) medlemmar kan dra nytta av en 
tvåstegstvistlösning inom WTO till dess att överprövningsorganet på nytt fungerar.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge tekniskt stöd till regionala 
arbetsförmedlingar för att stimulera sysselsättningen, att stödja och investera i program 
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för ungdomar och hållbar ekonomisk utveckling som främjar socialt företagande och att 
fokusera på ungdomar från landsbygdsområden, i syfte att stärka utbildningssystemet 
genom arbetsmarknadskrav för att skydda de mest utsatta och förebygga en avsaknad av 
socioekonomiska möjligheter.

11. Europaparlamentet erinrar om att kött av fjäderfä är en känslig produkt i EU. 
Parlamentet noterar den lösning som valts för export av ”andra styckningsdelar” av 
fjäderfä genom ändringen av handelsförmånerna för kött och köttberedningar av 
fjäderfä, varmed kryphålet i avtalet täppts till. Parlamentet uppmanar Ukraina att avstå 
från liknande metoder och att till fullo respektera och genomföra alla bestämmelser i det 
djupgående och omfattande frihandelsavtalet i god tro. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att noggrant övervaka hur det djupgående och omfattande 
frihandelsavtalet genomförs och att utnyttja alla tillgängliga åtgärder för att komma till 
rätta med eventuella marknadssnedvridande metoder och potentiellt utnyttjande av 
rättsliga kryphål.

12. Europaparlamentet välkomnar de många reformer och föreskrifter som Ukraina har 
antagit i linje med det djupgående och omfattande frihandelsavtalet, såsom EU:s och 
Ukrainas sanitära och fytosanitära strategi samt Ukrainas anpassning av tekniska 
föreskrifter och förfaranden till EU:s regler. Parlamentet noterar med oro bristen på 
tillräckliga framsteg när det gäller tillnärmningen av EU:s djurskyddsnormer. Ukraina 
uppmanas att skyndsamt anpassa sin djurskyddslagstiftning och sina sanitära och 
fytosanitära normer till unionens regelverk, och att verkställa dem i enlighet med den 
sanitära och fytosanitära strategin. Parlamentet betonar att förlängningen av 
övergångsperioden för slaktkycklingar, värphöns och svin fram till 2026 bör ses över.

13. Europaparlamentet påminner om det djupgående och omfattande frihandelsavtalets roll 
som ett led i en reformprocess som grundar sig på god samhällsstyrning och 
bekämpning av korruption och organiserad brottslighet. Parlamentet understryker att 
den ytterligare förstärkningen av rättsstatsprincipen, strukturreformerna och kampen 
mot korruption är av avgörande betydelse för att skapa ett mer attraktivt affärs- och 
investeringsklimat i Ukraina. Parlamentet betonar vikten av ett lojalt samarbete med det 
civila samhällets organisationer genom att införliva deras synpunkter i beslutsfattandet 
och genomförandet av reformer.

14. Europaparlamentet anser att en tillnärmning av lagstiftningen till EU:s regelverk är den 
allra viktigaste dimensionen i avtalet, eftersom ett faktiskt tillträde till EU-marknaden 
och reformer i mycket hög grad är beroende av korrekt genomförande och verkställighet 
av den relevanta lagstiftningen. Parlamentet är medvetet om den viktiga utmaning som 
detta innebär för styrelseformer, institutioner och offentlig förvaltning i Ukraina, och 
uppmuntrar kommissionen att tillhandahålla lämpligt tekniskt och ekonomiskt stöd. 
Parlamentet lovordar det arbete som gjorts av stödgruppen för Ukraina och uppmanar 
gruppen att avge flera rapporter till Europaparlamentet om vad för slags stöd som ges, 
framför allt med avseende på införlivandet och genomförandet av EU:s regelverk.

15. Europaparlamentet är bekymrat över att kommissionen har förtecknat Ukraina som ett 
prioriterat land i ”kategori 2”, vilket innebär att immateriella rättigheter inte skyddas 
eller efterlevs i tillräcklig utsträckning. Parlamentet framhåller behovet av att stärka 
tullkontroller och infrastruktur för att bättre förhindra införseln av förfalskade produkter 
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till Ukraina och transiteringen av dem genom Ukraina. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att fortsätta att bistå Ukraina med att utarbeta nya lagförslag om 
immateriella rättigheter.

16. Europaparlamentet noterar med oro att Ukraina nyligen inledde två undersökningar av 
skyddsåtgärder mot import av kvävehaltiga och komplexförenade gödselmedel från EU. 
Parlamentet konstaterar att Ukraina beslutade att avsluta båda undersökningarna av 
skyddsåtgärder i sista minuten, men att ytterligare undersökningar av skyddsåtgärder är 
på gång. Parlamentet varnar för att liknande åtgärder skulle kunna undergräva det 
ömsesidiga förtroendet mellan de båda parterna.

17. Europaparlamentet noterar att EU inledde ett formellt tvistlösningsförfarande inom 
ramen för associeringsavtalet mellan EU och Ukraina om Ukrainas exportförbud för 
obearbetat trä och är oroat över de långsamma framstegen med att lösa detta. 
Parlamentet uppmanar Ukraina att upphäva handelsrestriktionerna för trä, eftersom de 
är oförenliga med kraven i associeringsavtalet mellan EU och Ukraina.

18. Europaparlamentet erinrar om vikten av fred för Ukrainas ekonomiska och sociala 
utveckling. Parlamentet noterar att EU:s ekonomiska sanktioner mot Ryssland, som svar 
på den olagliga annekteringen av Krim och den avsiktliga destabiliseringen av Ukraina, 
har förlängts till den 31 januari 2021 på grund av att Minskavtalen inte genomförts fullt 
ut. Parlamentet uppmanar kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att öka sina 
ansträngningar för att medla i denna konflikt för att hjälpa Ukrainas ekonomi och 
regionen att fullt ut frigöra den ekonomiska potential som ett samarbete har i regionen.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noggrant övervaka och bedöma 
genomförandet av det djupgående och omfattande frihandelsavtalet, med särskilt fokus 
på införlivande och genomförande av regelverket och eventuella överträdelser av 
avtalet. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att stödja Ukraina när det gäller att 
identifiera de områden som skulle kunna främja ekonomisk diversifiering ytterligare 
och när det gäller att prioritera dem i processen för att genomföra avtalet fullt ut. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att rapportera tillbaka till parlamentet om dessa 
frågor, inbegripet om det tekniska och ekonomiska stöd som EU tillhandahåller, och att 
vid den översyn av det djupgående och omfattande frihandelsavtalet som planeras göras 
2021 dra nytta av alla de lärdomar som dragits.
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