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Tarkistus 1
William (The Earl of) Dartmouth
Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 kohta

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1. vahvistaa ensimmäisen käsittelyn
kantanaan komission ehdotuksen;

1. ei vahvista komission ehdotusta
ensimmäisen käsittelyn kannakseen;

Or. en

Tarkistus 2
Helmut Scholz
Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 kohta

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1. vahvistaa ensimmäisen käsittelyn 
kantanaan komission ehdotuksen;

1. vahvistaa komission ehdotuksen
sellaisena kuin se on tarkistettuna;

Or. en

Tarkistus 3
Tiziana Beghin, David Borrelli
Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 kohta

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1. vahvistaa ensimmäisen käsittelyn 
kantanaan komission ehdotuksen;

1. vahvistaa ensimmäisen käsittelyn 
kantanaan komission ehdotuksen ja 
korostaa, että näitä toimenpiteitä 
ehdotetaan osana poikkeuksellista 
pakettia, jolla vastataan Ukrainan 
eritystilanteeseen; katsoo, että 
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toimenpiteitä ei saisi pitää 
ennakkotapauksena unionin 
kauppapolitiikassa muiden maiden 
kanssa; 

Or. en

Tarkistus 4
William (The Earl of) Dartmouth
Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
2 kohta

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

2. pyytää komissiota antamaan asian 
uudelleen Euroopan parlamentin
käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä 
ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai 
korvata sen toisella ehdotuksella;

2. pyytää komissiota antamaan mahdolliset 
nopeutettuja assosiaatiosopimuksia 
koskevat asiat Euroopan parlamentin
käsiteltäviksi;

Or. en

Tarkistus 5
Tiziana Beghin, David Borrelli
Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
2 a kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota varmistamaan, 
että tässä asetuksessa säädetyt tullietuudet 
on sallittu Maailman kauppajärjestön 
GATT-sopimuksen I ja XIII artiklan 
mukaisesti myöntämällä vapautuksella; 
katsoo, että jos Maailman kauppajärjestö 
myöntää vapautuksen 1 päivän 
marraskuuta 2014 jälkeen, asetusta 
sovelletaan siitä myöhäisemmästä 
päivästä, jona vapautus on annettu.

kehottaa komissiota julkaisemaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä 
ilmoituksen, jolla ilmoitetaan toimijoille, 
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minä päivänä Maailman kauppajärjestö 
on myöntänyt vapautuksen; vaatii, että jos 
päivämäärä on 1 päivän marraskuuta 
2014 jälkeen, ilmoitetun päivämäärän on 
oltava päivämäärä, jolloin tullietuuksia 
aletaan soveltaa;

Or. en

Tarkistus 6
Marine Le Pen, Franz Obermayr, Matteo Salvini
Ehdotus asetukseksi
–

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen. 

Or. en

Tarkistus 7
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Jotta voidaan ottaa huomioon Ukrainan 
ennennäkemättömät turvallisuuteen 
liittyvät, poliittiset ja taloudelliset haasteet 
ja tukea Ukrainan taloutta, EU:n ja 
Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen 
liitteessä I-A esitetty myönnytysluettelo 
päätettiin panna täytäntöön ennakkoon 
ottamalla käyttöön asetuksen (EU) N:o 
374/2014 mukaiset yksipuoliset 
kauppaetuudet. Koska Ukrainalla on 
edelleen ongelmia, asetuksen (EU) N:o 
374/2014 soveltamista jatketaan 31 
päivään joulukuuta 2015 saakka.

(2) Jotta voidaan ottaa huomioon Ukrainan 
ennennäkemättömät turvallisuuteen 
liittyvät, poliittiset ja taloudelliset haasteet 
ja tukea Ukrainan taloutta, EU:n ja 
Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen 
liitteessä I-A esitetty myönnytysluettelo 
päätettiin panna täytäntöön ennakkoon 
ottamalla käyttöön asetuksen (EU) N:o 
374/2014 mukaiset yksipuoliset 
kauppaetuudet. Koska Ukrainalla on 
edelleen ongelmia, asetuksen (EU) N:o 
374/2014 soveltamista jatketaan kunnes 
EU:n, Ukrainan ja Venäjän federaation 
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Ennakoitavuuden vuoksi tullimaksut ja 
tariffikiintiöt ovat voimassaolon jatkamisen 
jälkeen samat kuin vuonna 2014.

väliset kolmen osapuolen neuvottelut on 
saatettu päätökseen ja 
assosiaatiosopimuksen IV osasto tulee 
voimaan tai sitä sovelletaan väliaikaisesti.
Komissio tiedottaa neuvottelujen 
tilanteesta neuvostolle ja Euroopan 
parlamentille vähintään kaksi kertaa 
vuodessa. Ennakoitavuuden vuoksi 
tullimaksut ja tariffikiintiöt ovat 
voimassaolon jatkamisen jälkeen samat 
kuin vuonna 2014.

Or. en

Perustelu

Määräaika aiheuttaisi tiettyä epävarmuutta potentiaalisille Ukrainaan investoiville.

Tarkistus 8
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Ukrainan kanssa tehdyn 
assosiaatiosopimuksen 2 artiklassa 
määrätään, että demokratian periaatteiden, 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
noudattaminen sekä 
oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen, 
täysivaltaisuuden ja alueellisen 
koskemattomuuden sekä rajojen 
loukkaamattomuuden ja itsenäisyyden 
periaatteiden edistäminen ja 
joukkotuhoaseiden ja niihin liittyvien 
materiaalien ja niiden kantolaitteiden 
leviämisen estäminen muodostavat 
olennaisen osan kyseistä sopimusta. 
Asetuksessa (EU) N:o 374/2014 
tarkoitettujen yksipuolisten 
kauppaetuuksien soveltaminen edellyttää, 
että Ukraina noudattaa samoja periaatteita. 

(3) Ukrainan kanssa tehdyn 
assosiaatiosopimuksen 2 artiklassa 
määrätään, että demokratian periaatteiden, 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
noudattaminen sekä 
oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen, 
täysivaltaisuuden ja alueellisen 
koskemattomuuden sekä rajojen 
loukkaamattomuuden ja itsenäisyyden 
periaatteiden edistäminen ja 
joukkotuhoaseiden ja niihin liittyvien 
materiaalien ja niiden kantolaitteiden 
leviämisen estäminen muodostavat 
olennaisen osan kyseistä sopimusta. 
Asetuksessa (EU) N:o 374/2014 
tarkoitettujen yksipuolisten 
kauppaetuuksien soveltaminen edellyttää, 
että Ukraina noudattaa samoja periaatteita. 
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Asetuksen (EU) N:o 374/2014 
sovittamiseksi yhteen unionin käytäntöjen 
ja unionin muiden poliittisen välineiden 
kanssa, on aiheellista säätää 
mahdollisuudesta keskeyttää 
kauppaetuudet väliaikaisesti, mikäli 
Ukraina ei noudata ihmisoikeuksien, 
demokratian ja oikeusvaltion 
perusperiaatteita.

Asetuksen (EU) N:o 374/2014 
sovittamiseksi yhteen unionin käytäntöjen 
ja unionin muiden poliittisen välineiden, 
erityisesti GSP-järjestelmän, kanssa, on 
aiheellista säätää mahdollisuudesta 
keskeyttää kauppaetuudet väliaikaisesti, 
mikäli Ukraina ei noudata ihmisoikeuksien, 
demokratian ja oikeusvaltion 
perusperiaatteita. Keskeyttämistä koskevan 
menettelyn olisi vastattava asetuksen (EU) 
N:o 978/2012 15 artiklassa määriteltyjen 
GSP-etuuksien keskeyttämistä koskevaa 
menettelyä.

Or. en

Perustelu

Olisi vältettävä tilannetta, jossa päätös sopimuksen keskeyttämisestä voidaan asettaa 
kyseenalaiseksi avoimuuden puutteen tai mielivaltaisuuden perusteella. Asetuksen (EU) N:o 
978/2012 15 artiklassa on säädetty selkeästä ja vakiintuneesta menettelystä.

Tarkistus 9
Helmut Scholz
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 374/2014
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

2 a. Korvataan 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

Väliaikainen keskeyttäminen

Jos komissio katsoo, että on tarpeeksi 
näyttöä siitä, että 2 artiklassa 
vahvistettuja edellytyksiä ei noudateta, se 
voi asetuksen (EU) N:o 182/2011 
4 artiklassa määriteltyä menettelyä 
noudattaen hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksen 
käynnistääkseen menettelyn, jolla tässä 
asetuksessa säädetty etuusjärjestely 
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keskeytetään kokonaan tai osittain.
Menettelyn on vastattava asetuksen (EU) 
N:o 978/2012 15 artiklassa määriteltyjen 
GSP-etuuksien keskeyttämistä koskevaa 
menettelyä. Jos komissio katsoo, että 
päätelmät riittävät perustelemaan 
väliaikaisen keskeyttämisen, sille 
siirretään valta antaa delegoitu säädös, 
joka tulee voimaan ainoastaan, jos 
Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole 
[kahden kuukauden] kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä.”

Or. en

Perustelu

Olisi vältettävä tilannetta, jossa päätös sopimuksen keskeyttämisestä voidaan asettaa 
kyseenalaiseksi avoimuuden puutteen tai mielivaltaisuuden perusteella. Asetuksen (EU) N:o 
978/2012 15 artiklassa on säädetty selkeästä ja vakiintuneesta menettelystä.

Tarkistus 10
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 374/2014
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sitä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 
2015.

Sitä sovelletaan kunnes EU:n, Ukrainan 
ja Venäjän federaation väliset kolmen 
osapuolen neuvottelut on saatettu 
päätökseen ja assosiaatiosopimuksen 
IV osasto tulee voimaan tai sitä 
sovelletaan väliaikaisesti. Komissio 
tiedottaa neuvottelujen tilanteesta 
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neuvostolle ja Euroopan parlamentille 
vähintään kaksi kertaa vuodessa.”

Or. en

Tarkistus 11
Marine Le Pen, Franz Obermayr, Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 374/2014
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sitä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 
2015.

Tätä asetusta sovelletaan edellyttäen, että 
Maailman kauppajärjestö hyväksyy tässä
asetuksessa tarkoitetut tullietuudet 
myöntämällä vapautuksen velvoitteista, ja 
siksi tätä asetusta sovelletaan 31 päivään 
joulukuuta 2015 asti siitä päivästä, jona 
vapautus tulee voimaan.

Komissio julkaisee Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä ilmoituksen, jolla 
ilmoitetaan toimijoille, minä päivänä 
Maailman kauppajärjestö on myöntänyt 
vapautuksen.

Or. en

Perustelu

Maailman kauppajärjestön myöntämää poikkeusta koskeva pyyntö perustuu tarkistusten 35 ja 
36 teksteihin, jotka Euroopan parlamentti hyväksyi 10. toukokuuta 2011 ehdotukseen 
yksipuolisten tullietuuksien myöntämisestä hätäapuna Pakistanille (COM(2010)0522 - C7-
0322/2010 - 2010/0289(COD)).

Tarkistus 12
Tiziana Beghin, David Borrelli

Ehdotus asetukseksi
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1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 374/2014
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sitä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 
2015.

Tätä asetusta sovelletaan edellyttäen, että 
Maailman kauppajärjestö hyväksyy tässä 
asetuksessa tarkoitetut tullietuudet 
myöntämällä vapautuksen velvoitteista, ja 
siksi tätä asetusta sovelletaan 31 päivään 
joulukuuta 2015 asti siitä päivästä, jona 
vapautus tulee voimaan.

Komissio julkaisee Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä ilmoituksen, jolla 
ilmoitetaan toimijoille, minä päivänä 
Maailman kauppajärjestö on myöntänyt 
poikkeusluvan.

Or. en

Tarkistus 13
Salvatore Cicu

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 374/2014
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sitä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 
2015.

Sitä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 
2015 ilman lisäpidennystä.

Or. en

Tarkistus 14
Salvatore Cicu
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 374/2014
7 artikla – 2 a kohta (uusi)



AM\1037302FI.doc 11/11 PE539.824v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

3 a. Lisätään 7 artiklaan kohta 
seuraavasti:

Nämä toimenpiteet ovat poikkeuksellisia 
eikä niitä missään tapauksessa saa pitää 
ennakkotapauksena.

Or. en

Tarkistus 15
Salvatore Cicu
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 b alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 374/2014
7 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Lisätään 7 artiklaan kohta 
seuraavasti:

Komissio antaa kuuden kuukauden 
kuluttua asetuksen voimaantulosta 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen, jossa käsitellään erityisesti 
näiden toimenpiteiden vaikutusta EU:n 
talouteen.

Or. en


