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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, 
bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jemmen li ż-Żona ta' Kummerċ Ħieles Approfondita u Komprensiva (DCFTA) 
ikkontribwiet għall-evoluzzjoni pożittiva tal-kummerċ u għall-immodernizzar 
ekonomiku, tat spinta lill-investimenti diretti barranin u ħolqot impjiegi ġodda għaż-
żewġ naħat; jilqa' r-riżultati pożittivi u kontinwi miksuba fir-relazzjonijiet kummerċjali 
u ekonomiċi bilaterali, b'żieda fl-importazzjonijiet mill-Ukrajna ta' 12,3 % u ta' 9,7 % 
fil-każ tal-esportazzjonijiet, jiġifieri EUR 43,3 biljun fl-2019;

2. Jilqa' l-approvazzjoni u l-iżborż f'żewġ partijiet tar-raba' programm konsekuttiv ta' 
Assistenza Makrofinanzjarja (MFA) ta' EUR 1 biljun f'appoġġ lill-Ukrajna; ifakkar li l-
MFA kienet għodda importanti fl-implimentazzjoni tal-aġenda ta' riforma ambizzjuża 
tal-Ukrajna u fl-aċċelerazzjoni tat-tkabbir ekonomiku, b'mod partikolari permezz tal-
approċċ "aktar għal aktar" u l-kundizzjonalitajiet marbuta miegħu; iħeġġeġ lill-Ukrajna 
tkompli tagħmel progress fl-approssimazzjoni regolatorja;

3. Jilqa' r-riżultati miksuba fl-ambitu tal-Faċilità DCFTA għall-SMEs f'termini ta' titjib tal-
aċċess għall-finanzi u ftuħ ta' opportunitajiet kummerċjali; jenfasizza li kampanja xierqa 
ta' informazzjoni tista' tippermetti lill-SMEs jibbenefikaw aktar mill-opportunitajiet li 
toffri d-DCFTA; jistieden lill-Kummissjoni timmonitorja l-impatt tad-DCFTA fuq l-
SMEs;

4. Jirrikonoxxi s-soluzzjoni li nstabet għall-esportazzjoni ta' qatgħat "oħra" tat-tjur billi 
jiġu emendati l-preferenzi kummerċjali għal-laħam tat-tjur u għall-preparati tal-laħam 
tat-tjur; jistieden lill-Ukrajna tastjeni minn prattiki simili u tirrispetta u timplimenta bis-
sħiħ id-dispożizzjonijiet kollha tad-DCFTA bona fide;

5. Jinsab imħasseb li l-Ukrajna hija l-uniku pajjiż Ewropew elenkat mill-Kummissjoni 
bħala pajjiż ta' prijorità tal-"kategorija 2", jiġifieri d-drittijiet tal-proprjetà intellettwali 
jinkisru regolarment; jistieden lill-Kummissjoni tintensifika d-djalogu mal-Ukrajna 
dwar il-kwistjoni biex tevita aktar ħsara għan-negozji Ewropej; jistenna li l-Ukrajna 
tiżgura l-konformità mal-impenji li ttieħdu skont il-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-
Ukrajna.


