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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 
č. 374/2014 o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny
(COM(2014)0597  – C8-0165/2014 – 2014/0279(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2014)0597),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0165/2014),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne .... 2014 zavázal podle čl. 294 
odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie schválit tento postoj Parlamentu,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0000/2014),

1. přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj 
návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi a také 
parlamentům členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Nařízení (EU) č. 374/2014 o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny 
vstoupilo v platnost dne 23. dubna 2014 poté, co jej schválil Evropský parlament na základě 
legislativního usnesení ze dne 3. dubna 2014, a mělo platit do doby, než vstoupí v platnost 
hlava IV dohody o přidružení, nebo dočasně. Záměrem bylo, aby nařízení (EU) č. 374/2014 
přestalo platit nejpozději dne 1. listopadu 2014. 

Ve společném ministerském prohlášení ze dne 12. září 2014 o provádění dohody o přidružení 
/ prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu v návaznosti na trojstranné konzultace 
souhlasila EU s tím, že navrhne členským státům EU, aby prozatímní uplatňování 
prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu odložily do dne 31. prosince 2015, s tím, 
že během tohoto období se budou nadále používat autonomní obchodní opatření EU 
ve prospěch Ukrajiny. Toto opatření je součástí komplexního mírového procesu na Ukrajině 
za dodržování územní celistvosti Ukrajiny a jejího práva rozhodovat o vlastní budoucnosti. 
Toto rozhodnutí bylo přijato na žádost Ukrajiny a výměnou za závazek Ruské federace, že 
bude i nadále uplatňovat preferenční režim podle Dohody o volném obchodu SNS mezi 
Ruskou federací a Ukrajinou. Evropská komise tudíž v zájmu politické a hospodářské stability 
Ukrajiny navrhla prodloužení platnosti nařízení (EU) č. 374/2014 o snížení nebo odstranění 
cel na zboží pocházející z Ukrajiny do dne 31. prosince 2015, tj. do doby, než vstoupí 
v platnost hlava IV dohody o přidružení. 

Vzhledem k cíli, kterým je zajistit zachování stávajících podmínek přístupu na trh EU a co 
nejvíce omezit riziko narušení vývozu do EU, zůstává nejúčinnějším řešením prodloužení 
autonomních obchodních opatření. Prodloužení platnosti nařízení (EU) č. 374/2014 do konce 
roku 2015 má podpořit Ukrajinu v její nesmírně obtížné bezpečnostní, politické a hospodářské 
situaci na základě uplatňování závazků v oblasti celních sazeb v rámci dohody o přidružení. 

Oficiální statistiky ukazují, že v první polovině roku 2014 došlo ke značnému nárůstu vývozu 
z Ukrajiny do EU. Zároveň jsme svědky snižování ukrajinského vývozu do Ruska v důsledku 
obchodních omezení, která brání přístupu ukrajinského zboží na ruský trh, a v důsledku jeho 
nepředvídatelnosti. Ukrajinská strana totiž uvádí, že díky autonomním obchodním opatřením 
došlo v první polovině roku 2014 ke zvýšení jejího vývozu do EU (o 25,0 %, 
tj. o 587 mil. USD), což téměř vyvážilo snížení vývozu do Ruska (-24,5 %, tj. o 592 
mil. USD). Vezmeme-li v úvahu další faktory, jako je znehodnocení měny, vedlejší účinek 
ruských odvetných opatření proti ukrajinskému vývozu do Ruska a hospodářské oživení 
v Evropě, zdá se, že dochází k přeorientaci ukrajinského vývozu z ruského trhu na evropský, 
přičemž autonomní obchodní opatření nepochybně představují pro ukrajinské výrobce další 
možnosti hledání nových trhů a omezování důsledků odvetných obchodních opatření Ruska 
vůči Ukrajině.

Tato tendence je pro Ukrajinu a její podniky velmi důležitá, hospodářský dopad zvýšení 
ukrajinského vývozu do EU však zřejmě bude velmi malý, a to vzhledem k asymetrickému 
obchodu mezi oběma obchodními partnery. Obchodní koncese kromě toho odrážejí 
vyrovnaný výsledek jednání s Ukrajinou v kontextu dohody o prohloubené a komplexní zóně 
volného obchodu, přičemž jejich stanovení probíhalo po důkladném zvážení, aby byla 
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zajištěna přiměřená míra ochrany citlivých odvětví v EU a zároveň aby došlo k usnadnění 
obchodu s Ukrajinou. Základním předpokladem jejich uplatňování je dodržování unijních 
hygienických a fytosanitárních norem, stejně jako je tomu v případě obchodu se všemi třetími 
zeměmi. Rozšíření preferencí se pojí s možností pozastavit platnost autonomních obchodních 
opatření v případě podvodu nebo přijetí nepříznivých obchodních opatření, přičemž jejich 
poskytnutí je podmíněno dodržováním demokratických zásad, lidských práv a základních 
svobodu a zásady právního státu ze strany Ukrajiny. Jedná se o dodatečná opatření na ochranu 
EU, která však mají zároveň Ukrajině usnadnit obchodování.

Zpravodaj podotýká, že aby bylo možné zachovat velkou míru podpory poskytované Ukrajině 
a zvýšit jistotu, pokud jde o obchodní podmínky hospodářských subjektů, je důležité, aby 
Parlament uplatnil při posuzování návrhu Komise zrychlený postup, aby bylo možné 
prodloužit platnost daného nařízení již od 2. listopadu 2014, tj. aby nedošlo k pozastavení 
jeho platnosti. Přestože existuje možnost jeho zpětného uplatňování, pokud prodloužení 
nařízení nevstoupí v platnost okamžitě po 1. listopadu, podniky budou muset fungovat 
v nepreferenčním režimu a čelit právní nejistotě a zvýšené zátěži, což povede ke zpomalení 
ukrajinského vývozu do EU. Kromě toho představují autonomní obchodní opatření 
pro ukrajinské výrobce a podniky velmi vítanou možnost přesměrovat svůj vývoz ze stále 
restriktivnějšího ruského trhu a také pobídku k tomu, aby své fungování a normy přizpůsobily 
fungování a normám běžným v EU a nejpozději od 1. ledna 2016 se připravily na neomezené 
uplatňování dohody o prohloubené a komplexní zóně volného obchodu.

V článku 2 dohody o přidružení s Ukrajinou je stanoveno, že základní prvky uvedené dohody 
představuje dodržování demokratických zásad, lidských práv a základních svobod 
a dodržování zásad právního státu, podpora dodržování zásad svrchovanosti a územní 
celistvosti, nedotknutelnosti hranic a nezávislosti, a také boj proti šíření zbraní hromadného 
ničení, souvisejících materiálů a jejich nosičů. Autonomní obchodní preference poskytované 
podle nařízení (EU) č. 374/2014 jsou podmíněny dodržováním těchto zásad ze strany 
Ukrajiny. Objemy/cla, které Evropská unie schválila v roce 2014 nařízením č. 374/2014 
o autonomních obchodních opatřeních, se použijí i pro rok 2015.

Zpravodaj poukazuje na to, že v současné situaci bude včasné a rychlé schválení návrhu 
Komise o prodloužení platnosti nařízení o autonomních obchodních opatřeních ze strany 
Evropského parlamentu důkazem toho, že EU může jednat rychle, rozhodně a v souladu 
se svými politickými závazky.  

S ohledem na uvedené skutečnosti zpravodaj navrhuje, aby Parlament schválil návrh Komise 
beze změn.


