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SUGGESTIES

De Commissie internationale handel verzoekt de bevoegde Commissie buitenlandse zaken 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is van mening dat de diepe en brede vrijhandelsruimte (DCFTA) tot de positieve 
ontwikkeling van de handel en tot economische modernisering heeft bijgedragen, 
directe buitenlandse investeringen heeft gestimuleerd, en aan beide zijden nieuwe banen 
heeft gecreëerd; is ingenomen met de voortdurende positieve resultaten in de bilaterale 
handels- en economische betrekkingen: de Oekraïense invoer is met 12,3 % en de 
uitvoer met 9,7 % toegenomen, wat in 2019 neerkwam op een totaal van 43,3 miljard 
EUR;

2. is ingenomen met de goedkeuring en uitbetaling in twee delen van het vierde 
opeenvolgende programma voor macrofinanciële bijstand (MFB) voor een totaal van 
1 miljard EUR aan steun voor Oekraïne; herinnert eraan dat de macrofinanciële bijstand 
een belangrijk instrument is geweest voor de uitvoering van de ambitieuze 
hervormingsagenda van Oekraïne en de versnelling van de economische groei, met 
name via de “meer voor meer”-benadering en de daaraan verbonden voorwaarden; 
moedigt Oekraïne aan vooruitgang te blijven boeken bij de aanpassing van zijn 
regelgeving;

3. is ingenomen met de resultaten die in het kader van de DCFTA-faciliteit voor kmo’s 
zijn bereikt wat betreft het verbeteren van de toegang tot financiering en het creëren van 
handelsmogelijkheden; benadrukt dat een degelijke informatiecampagne kmo’s in staat 
kan stellen meer te profiteren van de mogelijkheden die de DCFTA biedt; verzoekt de 
Commissie toezicht te houden op het effect van de DCFTA op kmo’s;

4. erkent de oplossing die is gevonden voor de uitvoer van “andere” delen van pluimvee 
door de handelspreferenties voor vlees van pluimvee en bereidingen daarvan te 
wijzigen; dringt er bij Oekraïne op aan af te zien van dergelijke praktijken en vraagt het 
land alle bepalingen van de DCFTA te goeder trouw te eerbiedigen en ten uitvoer te 
leggen;

5. is bezorgd over het feit dat Oekraïne het enige Europese land is dat door de Commissie 
als prioritair land van categorie 2 is aangemerkt, wat inhoudt dat de intellectuele-
eigendomsrechten er regelmatig worden geschonden; verzoekt de Commissie de dialoog 
met Oekraïne over deze kwestie te intensiveren om verdere schade voor Europese 
bedrijven te voorkomen; verwacht van Oekraïne dat het de verbintenissen nakomt die in 
het kader van de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne zijn aangegaan.


