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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Asendatav tekst on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus tekst 
on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida näitavad ära 
läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomase tekstiosa. Kui muudatusettepanek 
puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, 
märgitakse päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja 
neljandale reale viide muudetavale sättele. 

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse määrust (EL) nr 374/2014, milles käsitletakse Ukrainast pärit kaupadele 
kehtestatud tollimaksude vähendamist või kaotamist
(COM(2014)0597 – C8-0165/2014 – 2014/0279(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2014)0597),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 207 lõiget 
2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0165/2014),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse nõukogu esindaja poolt ... 2014. aasta kirjas võetud kohustust kiita 
Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
294 lõikele 4,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A8-0000/2014),

1. võtab vastu esimese lugemise seisukoha, võttes üle komisjoni ettepaneku;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Määrust (EL) nr 374/2014, milles käsitletakse Ukrainast pärit kaupadele kehtestatud 
tollimaksude vähendamist või kaotamist ja mis jõustus 23. aprillil 2014. aastal vastavalt 
Euroopa Parlamendi 3. aprilli 2014. aasta seadusandlikule resolutsioonile, pidi kohaldatama 
seni, kuni assotsieerimislepingu IV jaotis jõustub või kui seda ajutiselt kohaldama hakatakse. 
Kavas oli määruse (EL) nr 374/2014 kohaldamine lõpetada hiljemalt 1. novembril 2014. 

Pärast kolmepoolseid konsultatsioone tegid ministrid 12. septembril 2014 ühisavalduse ELi ja 
Ukraina vahel sõlmitud assotsieerimislepingu ning põhjaliku ja laiaulatusliku 
vabakaubanduslepingu rakendamise kohta, mille kohaselt EL nõustus tegema liikmesriikidele 
ettepaneku viivitada põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu ajutise kohaldamisega 
kuni 31. detsembrini 2015, jätkates samal ajal ELi autonoomsete kaubandusmeetmete võtmist 
Ukraina kasuks. See lahendus on osa üldisest rahuprotsessist Ukrainas, milles austatakse
Ukraina territoriaalset terviklikkust ja Ukraina õigust teha otsuseid oma tuleviku üle. 
See on vastus Ukraina esitatud taotlusele, mis esitati vastutasuks Venemaa Föderatsiooni 
kinnitusele, et ta kohaldab Ukraina suhtes jätkuvalt SRÜ vabakaubanduslepingu kohast 
sooduskorda. Tulenevalt eeltoodust ning eesmärgiga toetada Ukraina poliitilist ja 
majanduslikku stabiilsust tegi Euroopa Komisjon ettepaneku pikendada määruse (EL) nr 
374/2014 (milles käsitletakse Ukrainast pärit kaupadele kehtestatud tollimaksude vähendamist 
või kaotamist) kohaldamist kuni 31. detsembrini 2015, s.t kuni assotsieerimislepingu IV 
jaotise jõustumiseni. 

Arvestades eesmärki tagada juurdepääsuks ELi turule olemasolevate tingimuste säilimine 
ning minimeerida ELi ekspordi katkemise riske, jääb kõige tõhusamaks lahenduseks 
autonoomsete kaubandusmeetmete pikendamine. Määruse (EL) nr 374/2014 kehtivuse 
pikendamine kuni 2015. aasta lõpuni toetab kavakohaselt Ukrainat tema äärmiselt keerukas 
julgeoleku-, poliitilises ja majanduslikus olukorras, rakendades ELi tariifikohustusi vastavalt 
ratifitseeritud assotsieerimislepingule. 

Ametlik statistika näitab, et 2014. aasta esimeses pooles kasvas Ukraina eksport ELi 
märkimisväärselt; samal ajal täheldati Ukraina ekspordi vähenemist Venemaale tulenevalt 
kaubanduspiirangutest, mis on Vene turul kehtestatud Ukraina toodetele, ning Venemaa turu 
prognoosimatusest. Ukraina poole kinnitusel on tänu autonoomsetele kaubandusmeetmetele 
Ukraina eksport ELi 2014. aasta esimeses pooles kasvanud (+25%, rahalises väärtuses 587 
miljonit USD) ning see kasv on praktiliselt kompenseerinud ekspordi languse Venemaale (-
24,5%, rahalises väärtuses 592 miljonit USD). Arvestades ka teisi tegureid, nagu valuuta 
vahetuskursi nõrgenemine, Ukraina kaupade ekspordile Venemaal kehtestatud vastumeetmete 
ülekanduv mõju ja Euroopa taastumine, tundub toimuvat ümberorienteerumine Vene turult 
Euroopa turule ning autonoomsed kaubandusmeetmed suurendavad kahtlemata Ukraina 
tootjate ja ettevõtete võimalusi leida uusi turge ning vähendada Venemaa kaubanduslike 
survemeetmete negatiivseid tagajärgi Ukrainale.

Kuigi selline areng on Ukraina riigi ja ettevõtete jaoks väga oluline, jääb Ukraina kasvanud 
Euroopa-ekspordi majanduslik mõju siiski väga väikeseks, arvestades majanduslikku 
asümmeetriat kahe kaubanduspartneri vahel. Lisaks peegeldavad need majandussoodustused 
Ukrainaga põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu raames peetud läbirääkimiste 
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tasakaalustatud tulemust ning on väga hoolikalt kavandatud pakkuma piisavat kaitsetaset 
tundlikele sektoritele ELis, hõlbustades samas kaubavahetust Ukrainaga. ELi sanitaar- ja 
fütosanitaarnormide järgimine on soodustuste eeltingimus, nii nagu ka kaubavahetuse puhul 
teiste kolmandate riikidega Soodustuste pikendamine on seotud võimalusega autonoomsed 
kaubandusmeetmed peatada pettuse või kahjulike kaubandusmeetmete vastuvõtmise korral, 
ning pikendamine sõltub sellest, kas Ukraina järgib demokraatia põhimõtteid, inim- ja 
põhiõigusi ning õigusriigi põhimõtteid. Kõik need kujutavad endast täiendavaid 
kaitsemeetmeid ELi jaoks, hõlbustades samas kaubavahetust Ukrainaga.

Raportöör märgib, et kõrge toetusetaseme säilitamiseks Ukraina suhtes ning 
kaubandustingimuste õiguskindluse suurendamiseks ettevõtjate jaoks on oluline, et parlament 
kasutaks komisjoni ettepaneku vastuvõtmiseks kiirendatud menetlust, nii et pikendamine 
jõustuks juba 2. novembril 2014, s.t ilma katkestuseta. Kuigi võimalik on ka tagantjärele 
kohaldamine, juhul kui pikendamine ei jõustu kohe pärast 1. novembrit, peaksid ettevõtted sel 
juhul tegutsema mittesoodusrežiimi tingimustes, seisma silmitsi õigusliku ebakindluse ja 
suurema koormusega, ning samuti aeglustaks see Ukraina importi Euroopa Liitu. Lisaks 
eelmainitule annavad autonoomsed kaubandusmeetmed Ukraina tootjatele ja ettevõtjatele 
vajaliku võimaluse oma ekspordi kasvavate piirangutega Venemaa turult mujale suunamiseks, 
pakuvad stiimulit kohandada oma tegevus ja standardid Euroopa Liidu omadega ning 
valmistavad ette põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu täielikku jõustumist
hiljemalt 1. jaanuarist 2016.

Ukrainaga sõlmitud assotsieerimislepingu artiklis 2 on sätestatud, et lepingu põhielemendid 
on demokraatlike põhimõtete ning inim- ja põhiõiguste austamine, õigusriigi põhimõtte 
järgimine, suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse, sõltumatuse ja piiride puutumatuse 
austamine ning massihävitusrelvade leviku, nendega seotud materjali ja nende 
kandevahendite leviku tõkestamine. Määruses (EL) nr 374/2014 sätestatud ühepoolsed 
soodustused sõltuvad samade põhimõtete austamisest Ukraina poolt. Määruses (EL) nr 
374/2014 Euroopa Liidu poolt 2014. aastaks määratud kogused ja tollimaksud jäävad kehtima 
ka 2015. aastal.

Raportöör juhib tähelepanu asjaolule, et praeguses olukorras tõestab see, kui Euroopa 
Parlament võtab kiiresti ja õigeaegselt vastu komisjoni ettepaneku pikendada määruse 
kehtivust, millega kohaldatakse Ukrainale autonoomseid kaubandusmeetmeid, et EL suudab 
tegutseda kiiresti, otsustavalt ja vastavalt endale võetud poliitilistele kohustustele.

Eelmainitud kaalutlustele tuginedes teeb raportöör Euroopa Parlamendile ettepaneku 
komisjoni ettepanek ilma muudatusteta heaks kiita.


