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Ukraina: tymczasowe autonomiczne środki
handlowe
Ze względu na trudną sytuacją gospodarczą na Ukrainie i trwający proces reform Komisja
Europejska proponuje ułatwić dostęp Ukrainy do rynku unijnego w odniesieniu do niektórych
produktów przemysłowych i rolnych. Głosowanie Parlamentu Europejskiego zaplanowano na
majowe posiedzenie plenarne.

Kontekst
W związku z nielegalną aneksją Półwyspu Krymskiego przez Rosję i wojną hybrydową przeciwko Ukrainie
Unia Europejska zwiększyła swoje wsparcie dla Kijowa. Ukraina jest dla UE partnerem priorytetowym, a
układ o stowarzyszeniu stanowi główne narzędzie pozwalające na ściślejszą współpracę. Częścią układu o
stowarzyszeniu jest pogłębiona i kompleksowa strefa wolnego handlu (DCFTA), która jest tymczasowo
stosowana od stycznia 2016 r. Przewiduje ona wzajemne otwarcie rynków towarów i usług. UE jest
największym partnerem handlowym Ukrainy: w 2015 r. eksport z Ukrainy do UE wyniósł 12,7 mld EUR, a z UE
na Ukrainę – 13,9 mld EUR. Komisja twierdzi, że „w obliczu trudnej sytuacji gospodarczej i reform
gospodarczych podjętych przez Ukrainę (...) środek ma na celu zwiększenie przepływów handlowych”.

Wniosek Komisji
W dniu 29 września 2016 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek w sprawie wprowadzenia w odniesieniu do
Ukrainy tymczasowych autonomicznych środków handlowych uzupełniających koncesje handlowe dostępne
na mocy układu o stowarzyszeniu i DCFTA. Komisja proponuje wprowadzenie nowych bezcłowych
kontyngentów taryfowych dla ośmiu produktów rolnych – kukurydzy, jęczmienia, pszenicy, kaszy i mąki
jęczmiennej, przetworzonych pomidorów, owsa, miodu i soku winogronowego – na okres trzech lat, oprócz
produktów, które zostały już ujęte w układzie o stowarzyszeniu. Wniosek obejmuje częściowe lub całkowite
zniesienie ceł przywozowych na nawozy i inne produkty. Wniosek nie wiąże się ze zmianą układu, lecz
przybiera raczej formę przepisów unijnych, których modyfikacja mogłaby nastąpić bez konsultacji z Ukrainą.
Wniosek przewiduje również możliwość zastosowania ukierunkowanych środków ochronnych.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Wniosek Komisji wywołał różne reakcje w PE. Niektórzy posłowie stwierdzili, że układ o stowarzyszeniu już i
tak przyznaje Ukrainie „hojne” kontyngenty preferencyjne – zwłaszcza w przypadku kukurydzy (400 000 ton
w 2016 r.), pszenicy (950 000 ton) i jęczmienia (250 000 ton) – i że nowe bezcłowe kontyngenty taryfowe dla
Ukrainy spowodują obniżenie cen płaconych producentom z UE, co z kolei pogłębi „kryzys w sektorze”.
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) w opinii z marca 2017 r. wyraziła zaniepokojenie „potencjalną
destabilizacją na rynkach rolnych UE” w wyniku przyznania Ukrainie dodatkowych autonomicznych
preferencji handlowych. W związku z tym komisja AGRI zaleciła rezygnację z proponowanych kontyngentów
taryfowych w przypadku pszenicy, kukurydzy i przetworzonych pomidorów. W dniu 4 maja 2017 r. Komisja
Handlu Międzynarodowego (INTA) wyraziła zgodę na dodatkowe bezcłowe kontyngenty przywozowe. Jednak
w związku z obawami sektora rolnego UE posłowie zaproponowali wyłączenie niektórych wrażliwych
produktów rolnych takich jak pszenica, pomidory i mocznik (nawóz), lecz nie kukurydza. Zasugerowali
również rezygnację z pewnych propozycji dotyczących zwolnienia z cła wybranych pestycydów.

Reakcja Komisji Europejskiej
W dniu 11 maja komisarz europejska ds. handlu Cecilia Malmström wyraziła ubolewanie, że komisja INTA
ograniczyła zakres proponowanego przez Komisję planu tymczasowych autonomicznych preferencji
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handlowych dla Ukrainy. Komisarz Malmström skrytykowała posłów za „rozmycie” wniosku Komisji.
Stwierdziła, że choć wniosek jest „skromny”, to w najbliższej przyszłości może mieć dla Ukraińców duże
znaczenie i może stanowić „polityczny sygnał, że jesteśmy z nimi”. Wyraziła nadzieję, że na posiedzeniu, jakie
miało się odbyć tego samego dnia (11 maja 2017 r.), Rada okaże się bardziej przychylna wnioskowi Komisji.
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