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JAVASLATOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felkéri a Külügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

1. úgy véli, hogy a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás (DCFTA) 
hozzájárult a kereskedelem pozitív irányú fejlődéséhez és a gazdaság korszerűsítéséhez, 
fellendítette a közvetlen külföldi befektetéseket, és mindkét oldalon új munkahelyeket 
teremtett; üdvözli a kétoldalú kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok terén 
folyamatosan elért pozitív eredményeket, amelyek szerint 2019-ben az ukrán behozatal 
12,3%-kal, a kivitel pedig 9,7%-kal nőtt, ami 43,3 milliárd eurót tett ki;

2. üdvözli az Ukrajnának nyújtott, sorban negyedik makroszintű – egymilliárd EUR értékű 
– pénzügyi támogatás jóváhagyását és két részletben történő folyósítását; emlékeztet rá, 
hogy a makroszintű pénzügyi támogatás fontos eszköz volt Ukrajna ambiciózus 
reformprogramjának végrehajtásához és a gazdasági növekedés felgyorsításához, 
különösen a „többért többet” megközelítés és az ahhoz kapcsolódó feltételek jóvoltából; 
ösztönzi Ukrajnát, hogy tegyen további előrelépéseket a szabályozások közelítése terén;

3. üdvözli a DCFTA eszköz keretében a kkv-k számára a finanszírozáshoz való hozzáférés 
javítása és a kereskedelmi lehetőségek megnyitása terén elért eredményeket; kiemeli, 
hogy egy megfelelő tájékoztató kampány lehetővé tenné a kkv-k számára, hogy jobban 
kihasználhassák a DCFTA által kínált lehetőségeket; felhívja a Bizottságot, hogy kísérje 
figyelemmel a DCFTA által a kkv-kra gyakorolt hatást;

4. elismeri az „egyéb” baromfihúsdarabok kivitelére a baromfihúsra és a baromfihús-
készítményekre vonatkozó kereskedelmi preferenciák módosítása révén talált 
megoldást; felszólítja Ukrajnát, hogy tartózkodjon a hasonló gyakorlatoktól, és teljes 
mértékben, jóhiszeműen és maradéktalanul tartsa tiszteletben és hajtsa végre a DCFTA 
valamennyi rendelkezését;

5. kifejezi aggodalmát amiatt, hogy Ukrajna az egyetlen olyan európai ország, amelyet a 
Bizottság a „2. kategóriába” tartozó kiemelt országként sorol fel, ami azt jelenti, hogy a 
szellemi tulajdonjogokat rendszeresen megsértik; felhívja a Bizottságot, hogy fokozza 
Ukrajnával a kérdésről folytatott párbeszédet az európai vállalkozásoknak okozott 
további károk elkerülése érdekében; elvárja, hogy Ukrajna biztosítsa az EU és Ukrajna 
közötti társulási megállapodás keretében tett kötelezettségvállalásoknak való 
megfelelést.


