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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. 

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli. 
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Ukrainasta peräisin 
oleviin tavaroihin sovellettavien tullien alentamisesta tai poistamisesta annetun 
asetuksen (EU) N:o 374/2014 muuttamisesta
(COM(2014)0597 – C8-0165/2014 – 2014/0279(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2014)0597),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan ja 207 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 
Euroopan parlamentille (C8-0165/2014),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
3 kohdan,

– ottaa huomioon neuvoston edustajan ... päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen
hyväksyä parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A8-0000/2014),

1. vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos 
se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.
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PERUSTELUT

Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin sovellettavien tullien alentamisesta tai poistamisesta 
annettu asetus (EU) N:o 374/2014 tuli voimaan 23. huhtikuuta 2014 Euroopan parlamentin 
3. huhtikuuta 2014 antamalla lainsäädäntöpäätöslauselmalla antaman hyväksynnän jälkeen, ja 
sitä oli määrä soveltaa kunnes assosiaatiosopimuksen IV osasto tulee voimaan tai sitä 
sovelletaan tilapäisesti. Tarkoituksena oli, että asetuksen (EU) N:o 374/2014 soveltaminen 
päättyy viimeistään 1. marraskuuta 2014. 

Kolmenkeskisten keskustelujen jälkeen 12. syyskuuta 2014 annetussa, EU:n ja Ukrainan 
välisen assosiaatiosopimuksen ja pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppasopimuksen 
täytäntöönpanoa koskevassa ministerien yhteisessä julkilausumassa EU-puoli lupasi ehdottaa 
EU:n jäsenvaltioille, että vapaakauppasopimuksen väliaikaisen soveltamisen aloittamista 
lykätään 31. joulukuuta 2015 saakka ja että EU soveltaa kyseisenä ajanjaksona kaupan 
toimenpiteitä yksipuolisesti Ukrainan hyväksi. Tämä ratkaisu on osa Ukrainan kattavaa 
rauhanprosessia, jossa kunnioitetaan Ukrainan alueellista koskemattomuutta ja myös sen 
oikeutta päättää omasta kohtalostaan. Se on tehty Ukrainan pyynnöstä ja vastineeksi Venäjän 
federaation sitoutumiselle IVY-vapaakauppasopimuksen etuusjärjestelmän jatkamiseen 
Venäjän federaation ja Ukrainan välillä. Ukrainan poliittisen ja taloudellisen vakauden 
tukemiseksi komissio on näin ollen ehdottanut Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin 
sovellettavien tullien alentamisesta tai poistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 374/2014 
soveltamisen jatkamista 31. joulukuuta 2015 saakka, siis hetkeen, jolloin 
assosiaatiosopimuksen IV osasto tulee voimaan. 

Yksipuolisten kaupan toimenpiteiden laajentaminen on edelleen kaikkein tehokkain ratkaisu, 
kun otetaan huomioon tavoite olemassa olevien unionin markkinoille pääsyä koskevien 
edellytysten säilyttämisen varmistamisesta ja vientihäiriöriskien minimoimisesta. Asetuksen 
(EU) N:o 374/2014 soveltumisen jatkamisella vuoden 2015 loppuun pyritään tukemaan 
Ukrainaa sen äärimmäisen vaikeassa poliittisessa ja taloudellisessa sekä turvallisuutta 
koskevassa tilanteessa panemalla täytäntöön ratifioidun assosiaatiosopimuksen mukaiset EU:n 
tariffisitoumukset. 

Virallisten tilastojen mukaan Ukrainan vienti EU:hun kasvoi huomattavasti vuoden 2014 
ensimmäisellä puoliskolla. Samana aikana voitiin havaita, että Ukrainan vienti Venäjälle 
supistui ukrainalaisille tuotteille asetettujen Venäjän markkinoille pääsyä koskevien 
rajoitusten ja viennin epävarmuuden takia. Ukrainalainen osapuoli onkin ilmoittanut, että 
yksipuolisten kaupan toimenpiteiden ansiosta Ukrainan vienti EU:hun kasvoi vuoden 2014 
ensimmäisellä puoliskolla 25 prosenttia ja oli arvoltaan 587 miljoonaa dollaria ja että tämä 
kasvu on lähes korvannut supistumisen Ukrainan viennissä Venäjälle (-24,5 prosenttia, 
592 miljoonaa dollaria). Kun otetaan huomioon muut tekijät, kuten valuutan arvon 
heikentyminen, Ukrainan Venäjän-vientiin kohdistuvien Venäjän vastatoimenpiteiden 
heijastusvaikutukset ja elpyminen Euroopassa, kauppa näyttää suuntautuvan uudelleen 
Venäjän markkinoilta unionin markkinoille, ja yksipuoliset kaupan toimenpiteet epäilemättä 
lisäävät Ukrainan tuottajien ja yritysten mahdollisuuksia löytää uusia markkinoita ja rajoittaa 



PR\1037203FI.doc 7/7 PE539.661v02-00

FI

Venäjän Ukrainaan kohdistamien kaupallisten vastatoimenpiteiden negatiivisia vaikutuksia.

Vaikka tämä suuntaus on erittäin tärkeää Ukrainalle ja sen yrityksille, Ukrainan viennin 
kasvun taloudelliset vaikutukset EU:lle ovat todennäköisesti hyvin vähäiset, mikä johtuu 
kauppakumppanien välisestä taloudellisesta epäsuhdasta. Kaupalliset myönnytykset 
kuvastavat lisäksi Ukrainan kanssa pitkälle menevästä ja laaja-alaisesta 
vapaakauppasopimuksesta käytyjen neuvottelujen tasapainoista tulosta ja ne on huolellisesti 
suunniteltu antamaan riittävä suojelun taso unionin aroille aloille, samalla kun helpotetaan 
kauppaa Ukrainan kanssa. Unionin terveys- ja kasvinsuojelunormien noudattaminen on 
ennakkoedellytyksenä samalla tavalla kuin kaikkien muiden kolmansien maiden kanssa 
käytävässä kaupassa. Etuuksien laajentamiseen liittyy mahdollisuus keskeyttää yksipuoliset 
kaupan toimenpiteet jos esiintyy petoksia tai jos toteutetaan haitallisia kaupallisia 
toimenpiteitä, ja etuuksien myöntämisen edellytyksenä on, että Ukraina noudattaa 
demokraattisia periaatteita, kunnioittaa ihmisoikeuksia ja perusvapauksia sekä oikeusvaltion 
periaatetta. Kaikilla näillä lisätoimenpiteillä suojellaan unionin etua samalla kun varmistetaan, 
että Ukrainan kauppa helpottuu.

Esittelijä toteaa, että Ukrainan saaman tuen tason säilyttämiseksi korkealla tasolla ja kaupan 
ehtojen varmuuden lisäämiseksi talouden toimijoille on tärkeää, että parlamentti käyttää 
nopeutettua menettelyä komission ehdotuksen käsittelyssä, jotta pidennystä voidaan soveltaa 
2. marraskuuta 2014 lähtien, siis keskeytyksettä. Taannehtiva soveltaminen on mahdollista, 
jos pidentäminen ei tule voimaan välittömästi 1. marraskuuta jälkeen, mutta silloin yritykset 
joutuvat toimimaan ilman etuuksia, kohtaamaan oikeudellista epävarmuutta ja kantamaan 
suurempia rasitteita ja Ukrainan vienti unioniin vähenee. Edellä esitetyn lisäksi yksipuoliset 
kaupan toimenpiteet antavat Ukrainan tuottajien ja yritysten kauan kaipaaman 
mahdollisuuden ohjata vienti muualle yhä rajoittavammilta Venäjän markkinoilta ja myös 
kannustimen mukauttaa toimintaansa ja normejaan unionin toimintaan ja normeihin sekä 
valmistautua laaja-alaisen vapaakauppasopimuksen täysimääräiseen soveltamiseen, joka 
tapahtuu viimeistään 1. tammikuuta 2016. 

Ukrainan kanssa tehdyn assosiaatiosopimuksen 2 artiklassa määrätään, että sopimuksen 
oleellisia osatekijöitä ovat demokraattisten periaatteiden, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
kunnioittaminen, oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen, itsemääräämisoikeuden ja 
alueellisen koskemattomuuden periaatteiden noudattamisen edistäminen, rajojen ja 
itsenäisyyden loukkaamattomuus sekä joukkotuhoaseiden ja niihin liittyvien materiaalien 
leviämisen ja jakelun torjuminen. Asetuksessa (EU) N:o 374/2014 säädettyjen yksipuolisten 
kaupan toimenpiteiden edellytyksenä on, että Ukraina noudattaa näitä samoja periaatteita. 
EU:n asetuksessa (EU) N:o 374/2014 myöntämien volyymien/tariffien soveltamista jatketaan 
vuonna 2015.

Esittelijä katsoo, että Euroopan parlamentin nopea hyväksyntä komission ehdotukselle 
yksipuolisten kaupan toimenpiteiden myöntävän asetuksen soveltamisesta Ukrainaan todistaa, 
että unioni voi toimia nopeasti ja päättäväisesti ja noudattaa poliittisia sitoumuksiaan.

Edellä esitetyn johdosta esittelijä ehdottaa, että Euroopan parlamentti hyväksyy komission 
ehdotuksen muutoksitta.


