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Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning 
(EU) nr. 374/2014 om nedsættelse eller afskaffelse af told på varer med oprindelse i 
Ukraine
(COM(2014)0597 – C8–0165/2014 – 2014/0279(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2014)0597),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C8-0165/2014),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af ... 2014 gav tilsagn om at 
godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A8-0000/2014),

1. vedtager sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag 
overtages;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Forordning (EU) nr. 374/2014 om nedsættelse eller afskaffelse af told på varer med 
oprindelse i Ukraine trådte i kraft den 23. april 2014, efter den var blevet godkendt af Europa-
Parlamentet ved dets lovgivningsmæssige beslutning af 3. april 2014, og den skulle finde 
anvendelse, indtil afsnit IV i associeringsaftalen træder i kraft eller anvendes midlertidigt. Det 
var hensigten, at forordning (EU) nr. 374/2014 skulle ophøre med at finde anvendelse senest 
den 1. november 2014. 

I den fælles ministererklæring af 12. september 2014 om gennemførelsen af 
associeringsaftalen og den vidtgående og brede frihandelsaftale (AA/DCFTA) mellem EU og 
Ukraine efter det trilaterale samråd, indvilligede EU i at foreslå EU-medlemsstaterne at 
udsætte den midlertidige anvendelse af DCFTA indtil den 31. december 2015, mens EU's 
autonome handelsforanstaltninger til fordel for Ukraine skulle fortsættes i dette tidsrum. 
Denne løsning er en del af en omfattede fredsproces i Ukraine, hvorunder Ukraines territoriale 
integritet samt landets ret til at bestemme over sin egen skæbne respekteres. Den er resultatet 
af en anmodning fra Ukraine og modydelse for Den Russiske Føderations tilsagn om at 
fortsætte SNG-FTA-præferenceordningen mellem Den Russiske Føderation og Ukraine. For 
at støtte den politiske og økonomiske stabilitet i Ukraine foreslog Europa-Kommissionen 
derfor at forlænge anvendelsen af forordning (EU) nr. 374/2014 om nedsættelse eller 
afskaffelse af told på varer med oprindelse i Ukraine indtil den 31. december 2015, dvs. indtil 
afsnit IV i associeringsaftalen træder i kraft. 

I betragtning af målet om at sikre opretholdelse af de gældende betingelser for adgang til 
EU-markedet og minimering af risiciene for afbrydelser i eksporten til EU er den mest 
effektive løsning fortsat en forlængelse af de autonome handelsforanstaltninger. Forlængelsen 
af anvendelsen af forordning (EU) nr. 374/2014 indtil udgangen af 2015 har til formål at 
støtte Ukraine i landets ekstremt vanskelige sikkerhedsmæssige, politiske og økonomiske 
situation ved hjælp af gennemførelsen af EU's toldforpligtelser i henhold til den ratificerede 
associeringsaftale. 

I officielle statistikker antydes det, at eksporten fra Ukraine til EU steg betydeligt i løbet af 
den første halvdel af 2014, og samtidig er der blevet observeret et fald i Ukraines eksport til 
Rusland som følge af handelsrestriktioner for indførsel af ukrainske varer på det russiske 
marked og markedets uforudsigelighed. Faktisk antyder Ukraine, at landets eksport til EU er 
steget (med +25 %, til en værdi af 587 mio. USD) i den første halvdel af 2014 takket være de 
autonome handelsforanstaltninger, og at denne stigning næsten kompenserer for faldet i 
landets eksport til Rusland (-24,5 %, til en værdi af 592 mio. USD). I betragtning af andre 
faktorer, såsom depreciering, afsmittende virkninger af Ruslands 
gengældelsesforanstaltninger over for eksport fra Ukraine til Rusland samt økonomisk 
genopretning i Europa, lader det til, at der er ved at ske en reorientering væk fra det russiske 
marked over mod det europæiske marked, og de autonome handelsforanstaltninger bidrager 
utvivlsomt til de ukrainske producenters og virksomheders muligheder for at se efter nye 
markeder og til at reducere de negative virkninger af Ruslands handelsmæssige 
gengældelsesforanstaltninger over for Ukraine.

Mens denne tendens er meget vigtig for Ukraine og for landets virksomheder, kan den 
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økonomiske virkning af Ukraines eksport kun være ganske lille for EU i betragtning af den 
økonomiske asymmetri mellem disse to handelspartnere. Handelsindrømmelserne afspejler 
desuden det afbalancerede resultat af forhandlingerne med Ukraine i forbindelse med 
DCFTA'en, og de er blevet fastsat omhyggeligt til at yde tilstrækkelig beskyttelse af 
følsomme sektorer i EU, samtidig med at de letter samhandelen med Ukraine. Overholdelse af 
og respekt for EU's sundheds- og plantesundhedsmæssige standarder er en forudsætning i 
denne henseende, ligesom det er det i forbindelse med samhandel med alle andre tredjelande. 
I tilknytning til forlængelsen af præferencerne åbnes der mulighed for, at de autonome 
handelsforanstaltninger kan suspenderes i tilfælde af svig eller vedtagelse af handelsmæssige 
modforanstaltninger, og indrømmelsen er betinget af, at Ukraine respekterer de demokratiske 
principper, menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt 
retsstatsprincippet. Alle disse udgør supplerende beskyttelsesforanstaltninger for EU, samtidig 
med at de sikrer handelslettelser for Ukraine.

Ordføreren bemærker, at det er vigtigt, at Parlamentet – for at kunne opretholde det høje 
niveau af støtte til Ukraine og fremme sikkerheden vedrørende handelsvilkårene for de 
erhvervsdrivende – anvender en fremskyndet procedure til behandling af Kommissionens 
forslag, således at forlængelsen kan gælde fra den 2. november 2014, dvs. uden afbrydelser. 
Selv om der er mulighed for anvendelse med tilbagevirkende kraft, hvis forlængelsen ikke er i 
kraft umiddelbart efter den 1. november, vil virksomhederne skulle operere under en ikke-
præferenceordning, stå over for retlig usikkerhed og en øget byrde, og dette vil bremse 
importen fra Ukraine til EU. Desuden giver de autonome handelsforanstaltninger de ukrainske 
producenter og virksomheder en stærkt tiltrængt mulighed for at omlægge deres eksport væk 
fra det stadigt mere restriktive russiske marked, og et incitament til at tilpasse deres metoder 
og standarder til dem, der benyttes i EU og til at forberede den fuldstændige gennemførelse af 
DCFTA senest fra den 1. januar 2016.

Artikel 2 i associeringsaftalen med Ukraine fastsætter, at respekt for de demokratiske 
principper, menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt respekt for 
retsstatsprincippet, fremme af respekt for principperne om suverænitet og territorial integritet, 
grænsers ukrænkelighed og uafhængighed såvel som imødegåelse af spredning af 
masseødelæggelsesvåben, materiale til fremstilling heraf og deres fremføringsmidler udgør 
væsentlige elementer i aftalen. De autonome handelspræferencer i henhold til forordning (EU) 
nr. 374/2014 er betingede af, at Ukraine respekterer disse principper. De mængder/afgifter, 
som EU har indrømmet i 2014 i henhold til forordning (EU) nr. 374/2014, skal fortsat være 
gældende i 2015.

Ordføreren påpeger, at Europa Parlamentets rettidige og hurtige godkendelse af 
Kommissionens forslag om forlængelse af anvendelsen af den forordning, i henhold til 
hvilken der indrømmes autonome handelsforanstaltninger til Ukraine, i den aktuelle situation 
vil bevise, at EU kan handle hurtigt, beslutsomt og i fuld overensstemmelse med sine politiske 
forpligtelser.  

I lyset af ovenstående betragtninger foreslår ordføreren, at Europa Parlamentet godkender 
Kommissionens forslag uden ændringer.


