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FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet anser att det djupgående och omfattande frihandelsområdet har 
bidragit till den positiva utvecklingen av handeln och den ekonomiska moderniseringen, 
ökat de utländska direktinvesteringarna och skapat nya arbetstillfällen på båda sidor. 
Parlamentet välkomnar de fortsatt positiva resultat som uppnåtts i de bilaterala 
förbindelserna inom handel och ekonomi och som lett till en ökning av importen från 
Ukraina med 12,3 % och av exporten med 9,7 %, vilket motsvarade 43,3 miljarder euro 
2019.

2. Europaparlamentet välkomnar godkännandet och utbetalningen i två delar av det fjärde 
programmet i rad för makroekonomiskt stöd på 1 miljard euro i stöd till Ukraina. 
Parlamentet erinrar om att det makroekonomiska stödet har varit ett viktigt verktyg för 
att genomföra Ukrainas ambitiösa reformagenda och för att påskynda den ekonomiska 
tillväxten, särskilt genom ”mer för mer”-strategin och de villkor som är knutna till den. 
Parlamentet uppmuntrar Ukraina att fortsätta att göra framsteg i fråga om tillnärmning 
av lagstiftningen.

3. Europaparlamentet välkomnar de resultat som uppnåtts inom ramen för instrumentet för 
små och medelstora företag inom det djupgående och omfattande frihandelsområdet när 
det gäller att förbättra tillgången till finansiering och öppna upp för handelsmöjligheter. 
Parlamentet framhåller att en ordentlig informationskampanj skulle kunna göra det 
möjligt för små och medelstora företag att dra större nytta av de möjligheter som det 
djupgående och omfattande frihandelsområdet erbjuder. Kommissionen uppmanas att 
övervaka det djupgående och omfattande frihandelsområdets inverkan på små och 
medelstora företag.

4. Europaparlamentet erkänner den lösning som valts för export av ”andra 
styckningsdelar” av fjäderfä genom ändringen av handelsförmånerna för kött och 
köttberedningar av fjäderfä. Parlamentet uppmanar Ukraina att avstå från liknande 
metoder och att till fullo respektera och genomföra alla bestämmelser i det djupgående 
och omfattande frihandelsavtalet i god tro.

5. Europaparlamentet är bekymrat över att Ukraina är det enda europeiska land som av 
kommissionen förtecknats som ett prioriterat land i ”kategori 2”, vilket innebär att 
immateriella rättigheter regelbundet kränks. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
intensifiera dialogen om frågan med Ukraina för att undvika ytterligare skada för 
europeiska företag. Parlamentet förväntar sig att Ukraina säkerställer efterlevnaden av 
de åtaganden som gjorts inom ramen för associeringsavtalet mellan EU och Ukraina.


