
PR\1037203BG.doc PE539.661v02-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 - 2019

Комисия по международна търговия

2014/0279(COD)

9.10.2014

***I
ПРОЕКТОДОКЛАД

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 374/2014 за намаляване или 
премахване на митата върху стоки с произход от Украйна
(COM(2014)0597  – C8-0165/2014 – 2014/0279(COD))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Габриелюс Ландсбергис



PE539.661v02-00 2/8 PR\1037203BG.doc

BG

PR_COD_1app

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват . Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕС) № 374/2014 за намаляване или премахване на 
митата върху стоки с произход от Украйна
(COM(2014)0597  – C8-0165/2014 – 2014/0279(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2014)0597),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла в 
Парламента предложението (C8-0165/2014),

 като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от .... 
2014 г. да бъде одобрена позицията на Парламента в съответствие с член 294, 
параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз, 

– като взе предвид член 59 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A7-
0000/2014),

1. приема своята позиция на първо четене, която съвпада с предложението на 
Комисията; 

2. изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Регламент (ЕС) № 374/2014 за намаляване или премахване на митата върху стоки с 
произход от Украйна влезе в сила на 23 април 2014 г. след като беше одобрен от 
Европейския парламент със законодателна резолюция от 3 април 2014 г., и трябваше да 
се прилага до влизането в сила или започването на временно прилагане на дял IV от 
Споразумението за асоцииране. Намерението беше Регламент (ЕС) № 374/2014 да спре 
да се прилага най-късно на 1 ноември 2014 г. 

В съвместното изявление на министрите относно прилагането на Споразумението 
между ЕС и Украйна за асоцииране/за задълбочена и всeобхватна зона за свободна 
търговия (ЗВЗСТ), направено на 12 септември 2014 г. след проведените тристранни 
консултации между Европейския съюз, Руската федерация и Украйна, ЕС се съгласява 
да предложи на държавите — членки на ЕС, временното прилагане на ЗВССТ да се 
отложи до 31 декември 2015 г., като през този период продължат да се прилагат 
автономните търговски мерки на ЕС в полза на Украйна. Това решение е част от 
цялостен мирен процес в Украйна, който зачита териториалната цялост на Украйна, 
както и правото й да решава собствената си съдба. То е резултат от искане на Украйна, 
и е в замяна на ангажимента на Руската федерация да продължи преференциалния 
режим между Руската Федерация и Украйна в зоната на свободна търговия на ОНД. 
Впоследствие, за да се подкрепи политическата и икономическата стабилност на 
Украйна, Европейската комисия предложи продължаване на срока на прилагането на 
Регламент (ЕС) № 374/2014 за намаляване или премахване на митата върху стоки с 
произход от Украйна до 31 декември 2015 г., т.е. до влизането в сила на дял IV от 
Споразумението за асоцииране. 

Като се има предвид целта да се осигури запазването на съществуващите условия за 
достъп до пазара на ЕС и да се сведат до минимум рисковете от нарушаване на износа 
за ЕС, най-ефикасното решение остава удължаването на автономните търговски мерки. 
Удължаването на действието на Регламент (ЕС) № 374/2014 до края на 2015 г. има за 
цел да подкрепи Украйна в изключително трудното положение в което се намира от 
гледна точка на сигурността и политическата и икономическата ситуация в страната 
чрез прилагането на тарифни ангажименти на ЕС съгласно ратифицираното 
споразумение за асоцииране. 

Официалните статистики показват, че износът от Украйна за ЕС през първата половина 
на 2014 г. е нараснал значително; в същото време се наблюдава спад на украинския 
износ за Русия поради  търговски ограничения за украинските стоки в достъпа им до 
руския пазар и поради неговата непредвидимост. Всъщност според украинската страна 
благодарение на автономните търговски мерки, износът й за ЕС през първата половина 
на 2014 г. се е увеличил (с + 25,0 % на стойност 587 милиона щатски долара) и това 
увеличение почти компенсира спада на износа за Русия (- 24,5 %, на стойност 592 
милиона щатски долара). Като се имат предвид други фактори, като обезценяване на 
валутата, страничен ефект от руските ответни мерки срещу износа на Украйна за Русия 
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и възстановяването в Европа, като че ли настъпва преориентиране от руския пазар към 
Европейския пазар и автономните търговски мерки несъмнено увеличават 
възможностите за украинските производители и предприятия да търсят нови пазари и 
да намалят отрицателните последствия от въвеждането на ответни търговски мерки на 
Русия срещу Украйна.

Докато тази тенденция е много важна за Украйна и нейните предприятия, 
икономическото въздействие от увеличаването на украинския износ за ЕС, предвид 
асиметрията в икономическо отношение между двата търговски партньора, със 
сигурност ще е незначително. Освен това търговските отстъпки отразяват балансирания 
резултат от преговорите с Украйна в контекста на ЗВССТ, и при определянето им е 
взета предвид необходимостта от предоставяне на адекватно равнище на защита на 
чувствителни сектори в ЕС, като в същото време се улеснява търговията с Украйна. 
Придържането към и спазването на санитарните и фитосанитарните стандарти на ЕС е 
предварително условие, също както за търговията с всички други трети страни.  
Продължаването на преференциите предвижда възможността за преустановяване на 
автономните търговски мерки в случай на измама или приемане на неблагоприятни 
търговски мерки и предоставянето им зависи от спазването от страна на Украйна на 
демократичните принципи, правата на човека и основните свободи, както и на 
принципа на правовата държава. Това са допълнителни мерки за защита в рамките на 
ЕС, като същевременно се гарантира улесняването на търговията за Украйна.

Докладчикът отбелязва, че за да се поддържа високото равнище на подкрепа за 
Украйна и да се насърчава сигурността на търговските условия за икономическите 
оператори, е важно Парламентът да използва ускорена процедура за разглеждане на
предложението на Комисията, така че удължаването на срока да може да започне да се 
прилага на 2 ноември 2014 г., т.е. без да има прекъсване. Въпреки че има възможност за 
прилагане с обратно действие в случай че продължаването не влезе в сила веднага след 
1 ноември, предприятията ще трябва да работят в условията на непреференциален 
режим, правна несигурност и по-голяма тежест и това ще предизвика забавяне на 
украинския внос в ЕС. В допълнение към горното, автономните търговски мерки 
предоставят така необходимата за украинските производители и предприятия 
възможност да пренасочат износа си от все по-рестриктивния руски пазар, и 
представляват стимул за привеждане на тяхното функциониране и стандарти в 
съответствие с тези на ЕС и подготовката им за пълното прилагане на задълбоченото и 
всеобхватно споразумение за свободна търговия, считано  най-късно от 1 януари 2016 г.

В член 2 от Споразумението за асоцииране с Украйна се посочва, че зачитането на 
демократичните принципи, правата на човека и основните свободи и зачитането на 
принципа на правовата държава, насърчаването на зачитането на принципите на 
суверенитет и териториална цялост, ненарушимост на границите и независимост, както 
и предотвратяването на разпространението на оръжия за масово унищожаване и 
свързани с тях материали и техните средства за доставка представляват основни 
елементи от това споразумение. За автономните преференции, предвидени съгласно 
Регламент (ЕС) № 374/2014, важи условието за съблюдаване на същите тези принципи 
от страна на Украйна. Обемите/митата, предоставени от ЕС в съответствие с Регламент 
(ЕС) № 374/2014 за 2014 г., ще продължат да се прилагат за 2015 г.
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Докладчикът изтъква, че в настоящата ситуация, навременното и бързо одобрение от 
Европейския парламент на предложението на Комисията за продължаване на 
действието на регламента относно предоставяне на автономни търговски мерки за 
Украйна ще докаже, че ЕС може да реагира бързо, решително и на равнището на своите 
политически ангажименти.  

В светлината на горепосочените съображения, докладчикът предлага Европейският 
парламент одобри предложението на Комисията без изменения.


