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IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

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;

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;

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;

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;

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.


