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PR_COD_1app

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης.)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται.
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 374/2014 για τη μείωση ή την 
κατάργηση των τελωνειακών δασμών που επιβάλλονται στα εμπορεύματα καταγωγής 
Ουκρανίας
(COM(2014)0597 – C8-0165/2014 – 2014/0279(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2014)0597),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0165/2014),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη δέσμευση που έδωσε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου με επιστολή της 
…2014 για την έγκριση της θέσης του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 
παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0000/2014),

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 374/2014 για τη μείωση ή την κατάργηση των τελωνειακών δασμών 
που επιβάλλονται στα εμπορεύματα καταγωγής Ουκρανίας τέθηκε σε ισχύ στις 23 Απριλίου 
2014, αφότου εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το νομοθετικό ψήφισμα της 3 
Απριλίου 2014, και θα εφαρμοζόταν μέχρι την έναρξη ισχύος ή την προσωρινή εφαρμογή του 
τίτλου IV της συμφωνίας σύνδεσης. Προβλεπόταν ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 374/2014 θα 
έπαυε να εφαρμόζεται το αργότερο την 1η Νοεμβρίου 2014. 

Στην κοινή υπουργική δήλωσή σχετικά με την εφαρμογή της ΣΣ/DCFTA ΕΕ-Ουκρανίας, της 
12ης Σεπτεμβρίου 2014, μετά τις τριμερείς διαβουλεύσεις, η ΕΕ συμφώνησε να προτείνει στα 
κράτη μέλη της να αναβληθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 η προσωρινή εφαρμογή της 
DCFTA με παράλληλη συνέχιση των αυτόνομων εμπορικών μέτρων (ΑΕΜ) της ΕΕ υπέρ της 
Ουκρανίας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Η λύση αυτή αποτελεί μέρος μιας 
συνολικής ειρηνευτικής διαδικασίας στην Ουκρανία, η οποία θα σέβεται την εδαφική 
ακεραιότητα της χώρας καθώς και το δικαίωμά της να αποφασίσει για το μέλλον της. Είναι το 
αποτέλεσμα αιτήματος της Ουκρανίας, σε αντάλλαγμα για τη δέσμευση της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας για διατήρηση του προτιμησιακού καθεστώτος CIS-FTA μεταξύ Ρωσικής 
Ομοσπονδίας και Ουκρανίας. Κατά συνέπεια, προκειμένου να υποστηρίξει την πολιτική και 
οικονομική σταθερότητα της Ουκρανίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την παράταση της 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 374/2014 για τη μείωση ή την κατάργηση των 
τελωνειακών δασμών που επιβάλλονται στα εμπορεύματα καταγωγής Ουκρανίας, μέχρι τις 
31 Δεκεμβρίου 2015, δηλαδή όταν θα τεθεί σε ισχύ ο τίτλος IV της συμφωνίας σύνδεσης. 

Δεδομένου του στόχου να εξασφαλιστεί η διατήρηση των υφιστάμενων όρων για την 
πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ και να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος αποδιοργάνωσης των 
εξαγωγών προς την ΕΕ, η παράταση των ΑΕΜ παραμένει η αποτελεσματικότερη λύση. Η 
παράταση της ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 374/2014 μέχρι το τέλος του 2015 
αποσκοπεί στη στήριξη της Ουκρανίας στις εξαιρετικά δυσχερείς συνθήκες ασφαλείας και τη 
δύσκολη πολιτική και οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται, μέσω της εφαρμογής 
των δασμολογικών δεσμεύσεων της ΕΕ δυνάμει της επικυρωμένης συμφωνίας σύνδεσης. 

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, οι εξαγωγές της Ουκρανίας προς την ΕΕ 
σημείωσαν σημαντική αύξηση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014· την ίδια περίοδο 
παρατηρήθηκε μείωση των ουκρανικών εξαγωγών προς τη Ρωσία λόγω των εμπορικών 
περιορισμών που ισχύουν όσον αφορά τη διάθεση των ουκρανικών προϊόντων στη ρωσική 
αγορά, καθώς και λόγω του απρόβλεπτου χαρακτήρα της αγοράς αυτής. Πράγματι, η 
ουκρανική πλευρά επισημαίνει ότι, χάρη στα ΑΕΜ, οι εξαγωγές της προς την ΕΕ αυξήθηκαν 
κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 (κατά +25,0 % ή 587 εκατομμύρια δολάρια), και η αύξηση 
αυτή σχεδόν αντιστάθμισε τη μείωση των εξαγωγών της προς τη Ρωσία (-24,5% ή 592 
εκατομμύρια δολάρια). Λαμβάνοντας υπόψη και άλλους παράγοντες, όπως την υποτίμηση 
του νομίσματος, τις δευτερογενείς επιπτώσεις των ρωσικών αντίμετρων όσον αφορά τις 
ουκρανικές εξαγωγές προς τη Ρωσία, και την ανάκαμψη στην Ευρώπη, φαίνεται να βρίσκεται 
σε εξέλιξη μια στροφή από τη ρωσική προς την ευρωπαϊκή αγορά, και τα ΑΕΜ αναμφίβολα 
ενισχύουν τις δυνατότητες των παραγωγών και των επιχειρήσεων στην Ουκρανία να 
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αναζητήσουν νέες αγορές και να περιορίσουν τις επιπτώσεις των ρωσικών εμπορικών 
αντίμετρων κατά της Ουκρανίας.

Αν και η τάση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Ουκρανία και τις επιχειρήσεις της, ο 
οικονομικός αντίκτυπος της αύξησης των ουκρανικών εξαγωγών προς την ΕΕ, δεδομένης της 
οικονομικής ασυμμετρίας μεταξύ των δύο εμπορικών εταίρων, πρόκειται να είναι ιδιαίτερα 
περιορισμένος. Επιπλέον, οι εμπορικές παραχωρήσεις αντικατοπτρίζουν την ισορροπημένη 
έκβαση των διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία στο πλαίσιο της DCFTA, και έχουν 
προσδιοριστεί προσεκτικά προκειμένου να παρέχουν επαρκή προστασία σε ευαίσθητους 
κλάδους στην ΕΕ, διευκολύνοντας παράλληλα το εμπόριο με την Ουκρανία. Η συμμόρφωση 
και η τήρηση των υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών προτύπων της ΕΕ αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση, όπως ισχύει και στις εμπορικές σχέσεις με οποιαδήποτε άλλη τρίτη 
χώρα. Η παράταση των προτιμήσεων συνδέεται με τη δυνατότητα αναστολής των ΑΕΜ σε 
περίπτωση απάτης ή έγκρισης ανεπιθύμητων εμπορικών μέτρων, και οι παραχωρήσεις 
εξαρτώνται από τον σεβασμό που επιδεικνύει η Ουκρανία προς τις δημοκρατικές αρχές, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, και την αρχή του κράτους δικαίου.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν πρόσθετα μέτρα προστασίας για την ΕΕ, διευκολύνοντας 
παράλληλα το εμπόριο για την Ουκρανία.

Ο εισηγητής επισημαίνει ότι, για να διατηρηθεί το υψηλό επίπεδο στήριξης προς την 
Ουκρανία και να ενισχυθεί η ασφάλεια των συνθηκών του εμπορίου για τους οικονομικούς 
φορείς, είναι σημαντικό να εφαρμοστεί από το Κοινοβούλιο μια ταχεία διαδικασία για την 
εξέταση της πρότασης της Επιτροπής, ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή της παράτασης από 
τις 2 Νοεμβρίου 2014, δηλαδή χωρίς διακοπή. Ακόμη και αν υπάρχει δυνατότητα 
αναδρομικής εφαρμογής, στην περίπτωση που η παράταση δεν τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά την 
1η Νοεμβρίου, οι επιχειρήσεις θα αναγκαστούν να λειτουργήσουν στο πλαίσιο μη 
προτιμησιακού καθεστώτος, θα βρεθούν αντιμέτωπες με νομική αβεβαιότητα και αυξημένες 
επιβαρύνσεις, ενώ θα σημειωθεί και επιβράδυνση των ουκρανικών εισαγωγών προς την ΕΕ. 
Επιπλέον, τα ΑΕΜ παρέχουν στους παραγωγούς και τις επιχειρήσεις στην Ουκρανία μια 
απαραίτητη δυνατότητα για απομάκρυνση των εξαγωγών τους από την όλο και πιο 
περιοριστική ρωσική αγορά, καθώς και ένα κίνητρο για να προσαρμόσουν τη λειτουργία και 
τα πρότυπά τους σε αυτά της ΕΕ, και να προετοιμαστούν για την πλήρη εφαρμογή της 
DCFTA από την 1η Ιανουαρίου το αργότερο.

Το άρθρο 2 της συμφωνίας σύνδεσης με την Ουκρανία προβλέπει ότι ο σεβασμός των 
δημοκρατικών αρχών, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών και ο 
σεβασμός της αρχής του κράτους δικαίου, η προώθηση του σεβασμού των αρχών της εθνικής 
κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας, του απαραβίαστου των συνόρων και της 
ανεξαρτησίας, καθώς και η αντιμετώπιση της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, 
συναφών υλικών και των φορέων τους συνιστούν βασικά στοιχεία της εν λόγω συμφωνίας. 
Οι αυτόνομες προτιμήσεις που προβλέπονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 374/2014 
υπόκεινται στην τήρηση των ίδιων αρχών από την Ουκρανία. Οι όγκοι/δασμοί που 
χορηγούνται από την ΕΕ στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 374/2014 εξακολουθούν να 
ισχύουν για το 2015.

Ο εισηγητής επισημαίνει ότι, στην παρούσα κατάσταση, η έγκαιρη και ταχεία έγκριση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της πρότασης της Επιτροπής για επέκταση του κανονισμού σχετικά 
με τη χορήγηση ΑΕΜ στην Ουκρανία θα αποδείξει ότι η ΕΕ μπορεί να ενεργεί γρήγορα, 
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αποφασιστικά και σύμφωνα με τις πολιτικές δεσμεύσεις της.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, ο εισηγητής προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει 
την πρόταση της Επιτροπής χωρίς τροποποιήσεις.


