
PA\1213636BG.docx PE657.416v01-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по международна търговия

2019/2202(INI)

17.9.2020

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ
на комисията по международна търговия

на вниманието на комисията по външни работи

относно прилагането на Споразумението за асоцииране между ЕС и 
Украйна
(2019/2202(INI))

Докладчик по становище: Еникьо Дьори



PE657.416v01-00 2/3 PA\1213636BG.docx

BG

PA_NonLeg



PA\1213636BG.docx 3/3 PE657.416v01-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по външни работи 
да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. счита, че задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ) е 
допринесла за положителното развитие на търговията и за икономическата 
модернизация, засилила е преките чуждестранни инвестиции и е създала нови 
работни места и от двете страни; приветства трайно положителните резултати, 
постигнати в двустранните търговски и икономически отношения, като вносът на 
Украйна е нараснал с 12,3%, а износът – с 9,7% и е в размер на 43,3 милиарда евро 
през 2019 г.;

2. приветства одобрението и отпускането в две части на четвъртата поредна 
програма за макрофинансова помощ (МФП) в размер на 1 милиард евро за 
подпомагане на Украйна; припомня, че МФП е важен инструмент за изпълнение 
на амбициозната програма за реформи на Украйна и за ускоряване на 
икономическия растеж, по-специално чрез подхода „повече за повече“ и 
свързаните с него условия; насърчава Украйна да продължи да напредва в 
регулаторното сближаване;

3. приветства постигнатите в рамките на механизма за ЗВЗСТ резултати за МСП по 
отношение на подобряването на достъпа до финансиране и отварянето на 
възможностите за търговия; подчертава, че една подходяща информационна 
кампания би позволила на МСП да се възползват в по-голяма степен от 
възможностите, предлагани от ЗВЗСТ; призовава Комисията да наблюдава 
въздействието на ЗВЗСТ върху МСП;

4. отчита решението, намерено за износа на „други“ разфасовки от домашни птици 
чрез изменение на търговските преференции за месо от домашни птици и 
продукти от такова месо; призовава Украйна да се въздържа от подобни практики 
и да зачита изцяло и да прилага добросъвестно всички разпоредби на ЗВЗСТ;

5. изразява загриженост, че Украйна е единствената европейска страна, включена в 
списъка на Комисията като приоритетна държава от „категория 2“, което 
означава, че правата върху интелектуалната собственост са редовно нарушавани; 
призовава Комисията да засили диалога с Украйна по въпроса, за да се избегнат 
допълнителни вреди за европейските предприятия; очаква от Украйна да осигури 
спазването на ангажиментите, поети в рамките на Споразумението за асоцииране 
между ЕС и Украйна.


