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Grozījums Nr. 1
Marek Belka
Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka padziļināta un 
visaptveroša brīvās tirdzniecības zona 
(DCFTA) 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, 
proti, Ukrainas imports ir pieaudzis par 
12,3 % un eksports — par 9,7 %, 
2019. gadā sasniedzot 43,3 miljardus EUR;

1. uzskata, ka padziļināta un 
visaptveroša brīvās tirdzniecības zona 
(DCFTA) 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, 
proti, Ukrainas imports ir pieaudzis par 
12,3 % un eksports — par 9,7 %, 
2019. gadā sasniedzot 43,3 miljardus EUR; 
uzsver, ka Eiropas Savienība joprojām ir 
Ukrainas galvenā tirdzniecības partnere;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Helmut Scholz
Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka padziļināta un 
visaptveroša brīvās tirdzniecības zona 
(DCFTA) 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, 
proti, Ukrainas imports ir pieaudzis par 
12,3 % un eksports — par 9,7 %, 
2019. gadā sasniedzot 43,3 miljardus EUR;

1. uzskata, ka padziļināta un 
visaptveroša brīvās tirdzniecības zona 
(DCFTA) ir veicinājusi 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, proti, Ukrainas 
imports ir pieaudzis par 12,3 % un 
eksports — par 9,7 %, 2019. gadā 
sasniedzot 43,3 miljardus EUR; norāda, ka 
Ukrainas tirdzniecības deficīts ar ES ir 
palielinājies līdz 5,1 miljardam EUR un 
lielākā nelīdzsvarotība pastāv tirdzniecībā 
ar Vāciju un Poliju;
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Or. en

Grozījums Nr. 3
Urmas Paet, Dita Charanzova, Nicola Danti, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Samira 
Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne
Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka padziļināta un 
visaptveroša brīvās tirdzniecības zona 
(DCFTA) 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, 
proti, Ukrainas imports ir pieaudzis par 
12,3 % un eksports — par 9,7 %, 
2019. gadā sasniedzot 43,3 miljardus EUR;

1. uzsver, ka Ukraina ir nozīmīga 
Eiropas Savienības ģeopolitiskā, 
ģeostratēģiskā un tirdzniecības partnere; 
uzskata, ka padziļināta un visaptveroša 
brīvās tirdzniecības zona (DCFTA) 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, 
proti, ES ir Ukrainas lielākā tirdzniecības 
partnere un Ukrainas imports ir pieaudzis 
par 12,3 % un eksports — par 9,7 %, 
2019. gadā sasniedzot 43,3 miljardus EUR;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Markéta Gregorová

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka padziļināta un 
visaptveroša brīvās tirdzniecības zona 
(DCFTA) 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, 

1. uzskata, ka padziļināta un 
visaptveroša brīvās tirdzniecības zona 
(DCFTA) 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, 
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proti, Ukrainas imports ir pieaudzis par 
12,3 % un eksports — par 9,7 %, 
2019. gadā sasniedzot 43,3 miljardus EUR;

proti, Ukrainas imports ir pieaudzis par 
12,3 % un eksports — par 9,7 %, 
2019. gadā sasniedzot 43,3 miljardus EUR; 
mudina Eiropas Komisiju palīdzēt 
Ukrainai noteikt jomas, kuras varētu vēl 
vairāk sekmēt ekonomikas dažādošanu, 
un prioritāri pievērsties tām DCFTA 
pilnīgas īstenošanas procesā;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Enikő Győri

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka padziļināta un 
visaptveroša brīvās tirdzniecības zona 
(DCFTA) 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, 
proti, Ukrainas imports ir pieaudzis par 
12,3 % un eksports — par 9,7 %, 
2019. gadā sasniedzot 43,3 miljardus EUR;

1. uzskata, ka padziļināta un 
visaptveroša brīvās tirdzniecības zona 
(DCFTA), ko īsteno kopš 2016. gada, ir 
veicinājusi pozitīvu tirdzniecības attīstību 
un ekonomikas modernizāciju, sekmējusi 
ārvalstu tiešos ieguldījumus un radījusi 
jaunas darbvietas abās pusēs; norāda, ka 
kopš 2016. gada tirdzniecības starp ES un 
Ukrainu apjoms ir palielinājies par 49 %; 
atzinīgi vērtē 2019. gadā sasniegtos 
pastāvīgos pozitīvos rezultātus divpusējās 
tirdzniecības un ekonomiskajās attiecībās, 
proti, Ukrainas imports ir pieaudzis par 
12,3% un eksports — par 9,7%, 2019. gadā 
sasniedzot 43,3 miljardus EUR;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Enikő Győri

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

1.a norāda, ka ES ir Ukrainas lielākā 
tirdzniecības partnere un tirdzniecība ar 
ES 2019. gadā veidoja 40 % no kopējā 
tirdzniecības apjoma, savukārt Ukraina 
ES tirdzniecības partneru vidū ieņem 
20. vietu, un tirdzniecība ar Ukrainu 
veido 1,1 % no ES kopējā tirdzniecības 
apjoma;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a norāda uz dažādības trūkumu 
Ukrainas eksportā uz ES — 
lauksaimniecības produkti un dzelzs 
joprojām ir galvenie eksporta produkti; 
norāda, ka ASV tirgus izkropļojumu dēļ 
palielinās atsevišķu tērauda izstrādājumu 
eksports uz ES, kā arī norāda, ka tas rada 
bažas ES tērauda ražotāju vidū;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b norāda, ka 50 % no olu importa 
ES veido Ukrainas izcelsmes olu imports, 
un pauž nožēlu, ka vistas, kas dēj šīs olas, 
dzīvo nožēlojamos apstākļos un ka šāda 
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situācija Eiropas Savienībā, visticamāk, 
būtu nelikumīga; atkārto, ka dzīvnieku 
labturība Eiropas iedzīvotājiem ir ļoti 
svarīga un kā tāda ir atzīta LESD 
13. pantā; atgādina par Ukrainas 
pienākumu tās dzīvnieku labturības 
tiesību aktus pielāgot Savienības acquis; 
uzsver, ka pārejas perioda pagarināšana 
attiecībā uz broilera cāļiem, dējējvistām 
un cūkām līdz 2026. gadam ir absolūti 
nepieņemama;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
1.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.c pauž nopietnas bažas par 
pastāvīgiem draudiem streikojošajiem 
kalnračiem, Ukrainas Drošības dienesta 
(SBU) veikto streikojošo strādnieku 
aizskarošo nopratināšanu, piemērojot 
Ukrainas Kriminālkodeksa 293. un 
296. pantu, tādējādi vēl vairāk pasliktinot 
situāciju; uzskata, ka šai sakarā noteikti ir 
pārkāptas ILO pamata konvencijas un 
tādējādi arī ES un Ukrainas asociācijas 
nolīguma sadaļa par ilgtspēju; aicina 
Komisiju rīkoties un pret Ukrainu uzsākt 
attiecīgo strīda izšķiršanas procedūru;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Marek Belka

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē ceturtās secīgās 
makrofinansiālās palīdzības programmas 
(MFP) 1 miljarda EUR apjomā 
apstiprināšanu un izmaksāšanu divās daļās, 
lai palīdzētu Ukrainai; atgādina, ka MFP ir 
bijis svarīgs instruments Ukrainas 
vērienīgās reformu programmas īstenošanā 
un ekonomiskās izaugsmes paātrināšanā, jo 
īpaši izmantojot pieeju "vairāk par vairāk" 
un ar to saistītos nosacījumus; mudina 
Ukrainu turpināt gūt panākumus 
regulējuma tuvināšanā;

2. atzinīgi vērtē ceturtās secīgās 
makrofinansiālās palīdzības programmas 
(MFP) 1 miljarda EUR apjomā 
apstiprināšanu un izmaksāšanu divās daļās, 
lai palīdzētu Ukrainai; atgādina, ka MFP ir 
bijis svarīgs instruments Ukrainas 
vērienīgās reformu programmas īstenošanā 
un ekonomiskās izaugsmes paātrināšanā, jo 
īpaši izmantojot pieeju "vairāk par vairāk" 
un ar to saistītos nosacījumus; mudina 
Ukrainu turpināt gūt panākumus 
regulējuma tuvināšanā; šai sakarā aicina 
pastiprināt centienus cīņā pret korupciju 
un tiesu sistēmas reformas īstenošanā, 
turpināt darbu, lai panāktu atbilstību ES 
tiesību aktiem dzīvnieku labturības jomā 
un ES fitosanitārajiem standartiem, kā arī 
tuvināt tiesību aktu normas darbaspēka 
tiesību aizsardzības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Markéta Gregorová

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē ceturtās secīgās 
makrofinansiālās palīdzības programmas 
(MFP) 1 miljarda EUR apjomā 
apstiprināšanu un izmaksāšanu divās daļās, 
lai palīdzētu Ukrainai; atgādina, ka MFP ir 
bijis svarīgs instruments Ukrainas 
vērienīgās reformu programmas īstenošanā 
un ekonomiskās izaugsmes paātrināšanā, jo 
īpaši izmantojot pieeju "vairāk par vairāk" 
un ar to saistītos nosacījumus; mudina 
Ukrainu turpināt gūt panākumus 
regulējuma tuvināšanā;

2. atzinīgi vērtē ceturtās secīgās 
makrofinansiālās palīdzības programmas 
(MFP) 1 miljarda EUR apjomā 
apstiprināšanu un izmaksāšanu divās daļās, 
lai palīdzētu Ukrainai; 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 
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panākumus acquis regulējuma tuvināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Enikő Győri

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē ceturtās secīgās 
makrofinansiālās palīdzības programmas 
(MFP) 1 miljarda EUR apjomā 
apstiprināšanu un izmaksāšanu divās daļās, 
lai palīdzētu Ukrainai; atgādina, ka MFP ir 
bijis svarīgs instruments Ukrainas 
vērienīgās reformu programmas īstenošanā 
un ekonomiskās izaugsmes paātrināšanā, jo 
īpaši izmantojot pieeju "vairāk par vairāk" 
un ar to saistītos nosacījumus; mudina 
Ukrainu turpināt gūt panākumus 
regulējuma tuvināšanā;

2. atzinīgi vērtē ceturtās secīgās 
makrofinansiālās palīdzības programmas 
(MFP) 1 miljarda EUR apjomā 
apstiprināšanu un izmaksāšanu divās daļās, 
lai palīdzētu Ukrainai; norāda, ka šīs 
programmas ietvaros ES kopš 2014. gada 
ir piešķīrusi Ukrainai 3,8 miljardus EUR 
MFP aizdevumu veidā, kas ir lielākā 
MFP summa, ko ES ir izmaksājusi vienai 
partnervalstij; atgādina, ka MFP ir bijis 
svarīgs instruments Ukrainas vērienīgās 
reformu programmas īstenošanā un 
ekonomiskās izaugsmes paātrināšanā, jo 
īpaši izmantojot pieeju "vairāk par vairāk" 
un ar to saistītos nosacījumus; mudina 
Ukrainu turpināt gūt panākumus 
regulējuma tuvināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Urmas Paet, Dita Charanzova, Nicola Danti, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Samira 
Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Atzinuma projekts
2. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē ceturtās secīgās 
makrofinansiālās palīdzības programmas 
(MFP) 1 miljarda EUR apjomā 
apstiprināšanu un izmaksāšanu divās daļās, 

2. atzinīgi vērtē ceturtās secīgās 
makrofinansiālās palīdzības programmas 
(MFP) 1 miljarda EUR apjomā 
apstiprināšanu un izmaksāšanu divās daļās, 
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lai palīdzētu Ukrainai; atgādina, ka MFP ir 
bijis svarīgs instruments Ukrainas 
vērienīgās reformu programmas īstenošanā 
un ekonomiskās izaugsmes paātrināšanā, jo 
īpaši izmantojot pieeju "vairāk par vairāk" 
un ar to saistītos nosacījumus; mudina 
Ukrainu turpināt gūt panākumus 
regulējuma tuvināšanā;

lai palīdzētu Ukrainai; atgādina, ka MFP ir 
bijis svarīgs instruments Ukrainas 
vērienīgās reformu programmas īstenošanā 
un ekonomiskās izaugsmes paātrināšanā, jo 
īpaši izmantojot pieeju "vairāk par vairāk" 
un ar to saistītos nosacījumus; mudina 
Ukrainu turpināt gūt panākumus 
regulējuma tuvināšanā; uzsver Ukrainai 
paredzētā MFP papildu finansējuma 
1,2 miljardu EUR apmērā nozīmi saistībā 
ar Covid-19 pandēmiju, kā arī uzsver, ka 
tas jāpiešķir savlaicīgi; norāda, ka šā 
finansējuma piešķiršana skaidri parāda 
ES solidaritāti līdz šim nepieredzētas 
krīzes laikā;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē ceturtās secīgās 
makrofinansiālās palīdzības programmas 
(MFP) 1 miljarda EUR apjomā 
apstiprināšanu un izmaksāšanu divās daļās, 
lai palīdzētu Ukrainai; atgādina, ka MFP ir 
bijis svarīgs instruments Ukrainas 
vērienīgās reformu programmas īstenošanā 
un ekonomiskās izaugsmes paātrināšanā, jo 
īpaši izmantojot pieeju "vairāk par vairāk" 
un ar to saistītos nosacījumus; mudina 
Ukrainu turpināt gūt panākumus 
regulējuma tuvināšanā;

2. atzīmē ceturtās secīgās 
makrofinansiālās palīdzības programmas 
(MFP) 1 miljarda EUR apjomā 
apstiprināšanu un izmaksāšanu divās daļās, 
lai palīdzētu Ukrainai; atgādina, ka MFP ir 
bijis svarīgs instruments Ukrainas 
vērienīgās reformu programmas īstenošanā 
un ekonomiskās izaugsmes paātrināšanā, jo 
īpaši izmantojot pieeju "vairāk par vairāk" 
un ar to saistītos nosacījumus;

Or. fr

Grozījums Nr. 15
Markéta Gregorová

Atzinuma projekts
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2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atgādina, ka DCFTA ir daļa no 
reformu procesa, kura pamatā ir laba 
pārvaldība un cīņa pret korupciju un 
organizēto noziedzību, un uzsver, ka 
tiesiskums ir būtisks priekšnosacījums 
labai un funkcionālai tās īstenošanai; 
atgādina par pilsoniskās sabiedrības 
būtisko lomu politikas veidošanā un cīņā 
pret korupciju un nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Enikő Győri

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atzinīgi vērtē ES savlaicīgo 
reakciju uz Covid-19 krīzi Ukrainā, 
piešķirot 190 miljonus EUR tūlītēju 
vajadzību veselības jomā nodrošināšanai 
un lai palīdzētu mazināt Covid-19 
sociālekonomisko ietekmi, kā arī paredzot 
jauno MFP programmu vidējā termiņa 
aizdevumu izsniegšanai, kuras ietvaros 
Ukrainai piešķirti 1,2 miljardi EUR, lai 
mazinātu pandēmijas un tās izraisītās 
smagās ekonomikas krīzes sekas;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

2.a taču pauž dziļas bažas par 
Konstitucionālās tiesas pagājušā gada 
16. septembra spriedumu par Valsts 
pretkorupcijas biroju, kura organizācija ir 
jāizvērtē Radai, bet daudzi pilsoniskās 
sabiedrības novērotāji baidās par to, ka šī 
parlamentārā izvērtēšana vairāk 
izpaudīsies kā visatļautība un neizdarība 
saskarē ar endēmisko korupciju, kas saēd 
iestādes;

Or. fr

Grozījums Nr. 18
Markéta Gregorová

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzskata, ka svarīgākais DCFTA 
aspekts ir tiesību aktu tuvināšana ES 
acquis, tādēļ ka 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 Eiropas Komisiju sniegt 
atbilstošu tehnisko un finansiālo atbalstu; 
atzinīgi vērtē Ukrainas atbalsta grupas 
darbību un aicina minēto grupu sniegt 
vairāk ziņojumu Eiropas Parlamentam 
par sniegtās palīdzības veidiem, jo īpaši 
attiecībā uz acquis transponēšanu un 
īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 19
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Enikő Győri

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b 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 iespēju un 
izdevību veidot vēl ciešāku sadarbību ar 
kaimiņvalstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzskata, ka, ņemot vērā G7 valstu 
vēstnieku 17. septembrī sniegto 
paziņojumu, apstākļu pasliktināšanās 
korupcijas apkarošanā Ukrainā varētu 
likt Eiropas Savienībai pārskatīt savu 
ekonomiskā atbalsta un makrofinansiālās 
palīdzības politiku; atzīmē, ka SVF, kas 
apņēmies izsniegt aizdevumu 5 miljardu 
USD apmērā, iepriekš minēto iemeslu dēļ 
patlaban neapstiprina nākamās 
1,2 miljardu USD lielās maksājumu daļas 
izmaksāšanu Kijevai;

Or. fr
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Grozījums Nr. 21
Markéta Gregorová

Atzinuma projekts
2.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.c aicina Ukrainu pilnībā ievērot 
saskaņā ar DCFTA noteiktos vides 
mērķus un iniciatīvas, kā arī tās 
starptautiskās saistības ilgtspējīgas 
tirdzniecības un attīstības panākšanai, jo 
īpaši Parīzes nolīgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Enikő Győri

Atzinuma projekts
2.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.c atzinīgi vērtē daudzās reformas un 
tiesību aktus, ko Ukraina pieņēmusi 
atbilstīgi DCFTA, piemēram, ES un 
Ukrainas Sanitāro un fitosanitāro 
stratēģiju (SFS), kā arī tehnisko 
noteikumu un procedūru pielāgošanu ES 
regulējumam; aicina Ukrainu turpināt 
gūt panākumus regulējuma tuvināšanā, 
pieņemot nepieciešamos tiesību aktus, lai 
izpildītu saskaņā ar DCFTA uzņemtās 
saistības; uzsver arī, cik būtiska nozīme ir 
spēkā esošo tiesību aktu pienācīgai 
īstenošanai un izpildei, tostarp saskaņā ar 
SFS pieņemto dzīvnieku labturības 
noteikumu savlaicīgai īstenošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Markéta Gregorová
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Atzinuma projekts
2.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.d aicina Ukrainas valdību pievērst 
uzmanību arī tirdzniecības un ilgtspējīgas 
attīstības sociālajam aspektam, novēršot 
darba inspekcijas sistēmas ierobežojumus 
un nepilnības un tiesu sistēmas 
problēmas, kas negatīvi ietekmē darba 
standartu izpildi; aicina Ukrainas valdību 
pievērst uzmanību arī diskriminācijas 
novēršanai darba tirgū un nodarbinātības 
politikā;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Enikő Győri

Atzinuma projekts
2.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.d aicina Ukrainu turpināt iesāktās 
reformas lauksaimniecības, vides un 
sociālajā jomā, lai izveidotu atbilstīgu 
uzņēmējdarbības vidi; uzsver, ka DCFTA 
noteikumu saskaņošana ļaus pusēm 
stiprināt sadarbību un veicināt 
tirdzniecību;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Markéta Gregorová

Atzinuma projekts
2.e punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 26
Marek Belka

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. 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;

3. 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; vienlaikus aicina Komisiju 
uzraudzīt DCFTA ietekmi uz darba 
tiesībām, biedrošanās brīvību un 
atalgojumu ekonomikas nozarēs, kas 
saistītas ar tirdzniecību ar ES;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Markéta Gregorová

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzinīgi vērtē rezultātus, kas panākti 3. atzinīgi vērtē rezultātus, kas panākti 
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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;

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; norāda, 
ka, novērtējot DCFTA īstenošanu, ļoti 
liela uzmanība tiek pievērsta tirdzniecības 
plūsmām un tirdzniecības 
ierobežojumiem; aicina Eiropas Komisiju 
pienācīgi uzraudzīt un novērtēt DCFTA 
īstenošanu, īpašu uzmanību pievēršot 
acquis transponēšanai un īstenošanai, kā 
arī ietekmei uz MVU un Ukrainas 
sabiedrību, un sniegt publiskus un 
vispusīgus gada ziņojumus, tostarp par 
ES sniegto tehnisko un finansiālo 
atbalstu;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Urmas Paet, Dita Charanzova, Nicola Danti, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Samira 
Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. 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;

3. 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 reģionālās tirdzniecības 
Austrumu partnerības valstu starpā 
atbalsts un veicināšana sniegs arī jaunas 
ekonomiskās iespējas, tostarp MVU;

Or. en

Grozījums Nr. 29
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Markéta Gregorová

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka ir svarīgi atbalstīt 
labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi reģionālā 
un MVU līmenī, lai turpinātu ieviest 
inovācijas dažādās ekonomikas nozarēs; 
aicina Komisiju atbalstīt ieguldījumus 
nozarēs, kurām ir attīstības, izaugsmes un 
konkurētspējas potenciāls ES, jo īpaši 
trijās stratēģiski nozīmīgās nozarēs, proti, 
ilgtspējīga enerģija un klimats, digitālais 
vienotais tirgus un kiberdrošība, kā arī 
transports; aicina Komisiju turpināt 
izvērtēt iespēju palielināt nozaru 
sadarbību digitālās ekonomikas, izglītības, 
pētniecības un inovācijas jomā un sekmēt 
IKT nozari un digitalizāciju, kā arī videi 
nekaitīgu tehnoloģiju izmantošanu, un 
apmainīties ar zinātību un paraugpraksi;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Enikő Győri

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a 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 
PTO locekļi līdz Apelācijas institūcijas 
darbības atsākšanai var izmantot divu 
posmu strīdu izšķiršanas sistēmu PTO;

Or. en
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Grozījums Nr. 31
Markéta Gregorová

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b aicina Komisiju sniegt tehnisko 
atbalstu reģionālajiem nodarbinātības 
centriem nodarbinātības veicināšanai; 
aicina Komisiju atbalstīt jauniešu un 
ilgtspējīgas ekonomikas attīstības 
programmas un veikt ieguldījumus šajās 
programmās, veicinot sociālo 
uzņēmējdarbību un uzsvaru uz jauniešiem 
lauku reģionos, lai sekmētu izglītības 
sistēmas atbilstību darba tirgus prasībām, 
lai aizsargātu neaizsargātākās personas 
un novērstu iespēju trūkumu sociālajā un 
ekonomikas jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Markéta Gregorová

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. apstiprina risinājumu, kas rasts 
attiecībā uz mājputnu "citu" izcirtņu 
eksportu, grozot tirdzniecības preferences 
mājputnu gaļai un mājputnu gaļas 
izstrādājumiem; aicina Ukrainu atturēties 
no līdzīgas prakses un godprātīgi pilnībā 
ievērot un īstenot visus DCFTA 
noteikumus;

4. apstiprina risinājumu, kas rasts 
attiecībā uz mājputnu "citu" izcirtņu 
eksportu, grozot tirdzniecības preferences 
mājputnu gaļai un mājputnu gaļas 
izstrādājumiem; aicina Ukrainu atturēties 
no līdzīgas prakses un godprātīgi pilnībā 
ievērot un īstenot visus DCFTA 
noteikumus; pauž nožēlu, ka nav panākts 
progress Ukrainas tiesību aktu un ES 
dzīvnieku labturības standartu 
tuvināšanā, un aicina Ukrainu steidzami 
pieņemt tiesību aktu, lai pildītu šo 
apņemšanos;
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Or. en

Grozījums Nr. 33
Enikő Győri

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. apstiprina risinājumu, kas rasts 
attiecībā uz mājputnu "citu" izcirtņu 
eksportu, grozot tirdzniecības preferences 
mājputnu gaļai un mājputnu gaļas 
izstrādājumiem; aicina Ukrainu atturēties 
no līdzīgas prakses un godprātīgi pilnībā 
ievērot un īstenot visus DCFTA 
noteikumus;

4. apstiprina risinājumu, kas rasts 
attiecībā uz mājputnu "citu" izcirtņu 
eksportu, grozot tirdzniecības preferences 
mājputnu gaļai un mājputnu gaļas 
izstrādājumiem; tomēr pauž bažas par to, 
ka Ukraina ļaunprātīgi izmanto DCFTA 
juridiskās nepilnības; aicina Ukrainu 
atturēties no līdzīgas prakses un godprātīgi 
pilnībā ievērot un īstenot visus DCFTA 
noteikumus; aicina Komisiju rūpīgi 
uzraudzīt CDFTA izmantošanu un 
izmantot visus pieejamos pasākumus, lai 
novērstu jebkādu tirgu kropļojošu praksi;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Urmas Paet, Nicola Danti, Jeremy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Samira 
Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. apstiprina risinājumu, kas rasts 
attiecībā uz mājputnu "citu" izcirtņu 
eksportu, grozot tirdzniecības preferences 
mājputnu gaļai un mājputnu gaļas 
izstrādājumiem; aicina Ukrainu atturēties 
no līdzīgas prakses un godprātīgi pilnībā 
ievērot un īstenot visus DCFTA 
noteikumus;

4. norāda, ka vistas gaļa un vistas 
gaļas izstrādājumi ES tiek uzskatīti par 
paaugstināta riska ražojumiem; apstiprina 
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 
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DCFTA noteikumus; aicina Ukrainu 
nekavējoties panākt progresu ES 
dzīvnieku labturības prasību izpildē;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Urmas Paet, Dita Charanzova, Nicola Danti, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Samira 
Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

 4.a atzinīgi vērtē Ukrainas centienus 
reformu īstenošanā; uzsver, ka, lai 
Ukrainā izveidotu uzņēmējdarbībai un 
ieguldījumiem pievilcīgāku vidi, ir ļoti 
svarīgi turpināt stiprināt tiesiskumu, 
strukturālās reformas un cīņu pret 
korupciju; norāda, ka Ukrainas 
pilsoniskajai sabiedrībai un NVO ir 
būtiska nozīme reformu un asociācijas 
nolīguma īstenošanas uzraudzībā; aicina 
Komisiju piešķirt prioritāti šādu NVO un 
pilsoniskās sabiedrības organizāciju 
atbalstam;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. pauž bažas, ka Ukraina ir vienīgā 
Eiropas valsts, ko Komisija ir iekļāvusi 
sarakstā kā "2. kategorijas" prioritāro 
valsti, kas nozīmē, ka regulāri tiek 
pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības; 
aicina Komisiju pastiprināt dialogu ar 
Ukrainu par šo jautājumu, lai novērstu 

5. pauž bažas, ka Ukraina ir vienīgā 
Eiropas valsts, ko Komisija ir iekļāvusi 
sarakstā kā "2. kategorijas" prioritāro 
valsti, kas nozīmē, ka regulāri tiek 
pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības; 
pauž bažas arī par ziņojumiem, ka 
Ukrainā, jo īpaši muitas iestāžu 
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turpmāku kaitējumu Eiropas uzņēmumiem; 
sagaida, ka Ukraina nodrošinās atbilstību 
saistībām, ko tā uzņēmusies saskaņā ar ES 
un Ukrainas asociācijas nolīgumu.

korupcijas dēļ, darbojas īsts Ķīnas radīts 
preču viltošanas centrs; aicina Komisiju 
pastiprināt dialogu ar Ukrainu par šo 
jautājumu, lai novērstu turpmāku 
kaitējumu Eiropas uzņēmumiem; sagaida, 
ka Ukraina nodrošinās atbilstību saistībām, 
ko tā uzņēmusies saskaņā ar ES un 
Ukrainas asociācijas nolīgumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 37
Markéta Gregorová

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. pauž bažas, ka Ukraina ir vienīgā 
Eiropas valsts, ko Komisija ir iekļāvusi 
sarakstā kā "2. kategorijas" prioritāro 
valsti, kas nozīmē, ka regulāri tiek 
pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības; 
aicina Komisiju pastiprināt dialogu ar 
Ukrainu par šo jautājumu, lai novērstu 
turpmāku kaitējumu Eiropas 
uzņēmumiem; sagaida, ka Ukraina 
nodrošinās atbilstību saistībām, ko tā 
uzņēmusies saskaņā ar ES un Ukrainas 
asociācijas nolīgumu.

5. pauž bažas, ka Ukraina ir vienīgā 
Eiropas valsts, ko Komisija ir iekļāvusi 
sarakstā kā "2. kategorijas" prioritāro 
valsti, kas liecina par sistemātiskām 
problēmām intelektuālā īpašu tiesību 
aizsardzībā un īstenošanā; aicina 
Komisiju turpināt palīdzēt Ukrainai 
īstenot CDFTA saistības un izstrādāt 
jaunus tiesību aktus intelektuālā īpašuma 
tiesību jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Markéta Gregorová

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina Komisiju veikt ieguldījumus 
tehniskās infrastruktūras stiprināšanā, lai 
palīdzētu Ukrainai palielināt 
kibernoturību atbilstīgi jaunajai valsts 
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drošības stratēģijai, un apsvērt tādas 
platformas izveidi, kurā Austrumu 
partnerības valsts, ES iestādes un ES 
dalībvalstis varētu apmainīties ar pieredzi 
noturības stiprināšanā pret iejaukšanos 
vēlēšanu norisē un pret dezinformāciju, 
kā arī kiberdrošības stiprināšanā; uzsver, 
ka ir jāatbalsta arī digitālo prasmju, 
plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes un 
informācijpratības uzlabošana un jāveic 
ieguldījumi šajās jomās, jo tas ir vienīgais 
efektīvais risinājums cīņā pret 
dezinformāciju, kas jau tiek izplatīta;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Enikő Győri

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a 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;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Urmas Paet, Dita Charanzova, Nicola Danti, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Samira 
Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atzinīgi vērtē Ukrainas veiktos 
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pozitīvos soļus digitālās pārveides jomā un 
aicina Komisiju un dalībvalstis turpināt 
atbalstīt Ukrainas centienus šajā jomā, 
tostarp e-pārvaldības un digitālās 
ekonomikas jomā; šai sakarā atzinīgi 
vērtē jauno 25 miljonus EUR vērto ES 
programmu e-pārvaldības un digitālās 
ekonomikas atbalstam Ukrainā;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a nosoda Ukrainas bezdarbību, 
necenšoties novērst peļņas novirzīšanas 
praksi, ko izmanto uzņēmumi, kas 
iesaistīti Ukrainas lauksaimniecības preču 
eksportā; norāda, ka tas rada Ukrainai 
lielu nodokļu ieņēmumu zudumu; pauž 
nožēlu par to, ka Šveices, Apvienotās 
Karalistes un Kipras nodokļu tiesību 
nodrošina iespēju veikt peļņas 
novirzīšanu, un aicina Komisiju risināt šo 
jautājumu;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Markéta Gregorová

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 43
Enikő Győri

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b 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 
aizliegumu, jo tas nav saderīgs ar ES un 
Ukrainas asociācijas nolīguma prasībām;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b atgādina par miera būtisko nozīmi 
Ukrainas ekonomiskās un sociālās 
attīstības veicināšanā; nosoda to, ka 
pašreizējais konflikts ir veicinājis 
Krievijas tirdzniecības plūsmu 
novirzīšanu uz ES, un Ukrainas eksports 
uz Krieviju ir samazinājies no 25,7 % no 
Ukrainas eksporta apjoma 2012. gadā līdz 
7,7 % 2018. gadā; aicina Komisiju un 
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EĀDD pastiprināt centienus, veicot 
starpnieka funkciju šā konflikta 
risināšanā, lai palīdzētu Ukrainas 
ekonomikai un reģionam pilnībā izmantot 
sadarbības ekonomisko potenciālu 
reģionā;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Markéta Gregorová

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c atgādina, ka jāstiprina Eiropas 
delegācijas, lai efektīvi sniegtu vēstījumu 
par Eiropas tuvināšanu un veicinātu 
Eiropas un Ukrainas pozitīva tēla 
veidošanu abās pusēs;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Enikő Győri

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c aicina Komisiju rūpīgi uzraudzīt 
un izvērtēt DCFTA īstenošanu, pievērst 
īpašu vērību visiem nolīguma 
pārkāpumiem un ziņot Eiropas 
Parlamentam par attiecīgajiem 
gadījumiem, kā arī izmantot šo gūto 
pieredzi DCFTA pārskatīšanā, kas 
paredzēta 2021. gadā;

Or. en
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Grozījums Nr. 47
Enikő Győri

Atzinuma projekts
5.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.d ņem vērā, ka ES ekonomiskās 
sankcijas pret Krieviju, reaģējot uz 
Krimas nelikumīgo aneksiju un situācijas 
Ukrainā tīšu destabilizēšanu, par Minskas 
vienošanās nepilnīgu īstenošanu ir 
pagarinātas līdz 2021. gada 31. janvārim;

Or. en


