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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā. 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu. 
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.



PR\1037203LV.doc 3/7 PE539.661v02-00

LV

SATURA RĀDĪTĀJS

Lpp.

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS ...........................5

PASKAIDROJUMS ...............................................................................................................6



PE539.661v02-00 4/7 PR\1037203LV.doc

LV



PR\1037203LV.doc 5/7 PE539.661v02-00

LV

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 
Nr. 374/2014 par muitas nodokļu samazināšanu vai atcelšanu Ukrainas izcelsmes 
precēm
(COM(2014)0597 – C8-0165/2014 – 2014/0279(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2014)0597),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. panta 
2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0165/2014),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Padomes pārstāvja 2014. gada ... vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt 
Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. 
panta 4. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu (A8-0000/2014),

1. pieņem nostāju pirmajā lasījumā, atbalstot Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu 
būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Regula (ES) Nr. 374/2014 par muitas nodokļu samazināšanu vai atcelšanu Ukrainas izcelsmes 
precēm stājās spēkā 2014. gada 23. aprīlī pēc tam, kad to 2014. gada 3. aprīļa normatīvajā 
rezolūcijā bija apstiprinājis Eiropas Parlaments, un to bija paredzēts piemērot, līdz stāsies 
spēkā vai tiks provizoriski piemērota Asociācijas nolīguma IV sadaļa. Regulas (ES) Nr. 
374/2014 piemērošanu bija paredzēts pārtraukt vēlākais 2014. gada 1. novembrī. 

Pēc trīspusējām apspriedēm 2014. gada 12. septembra kopīgajā ministru paziņojumā par ES 
un Ukrainas Asociācijas nolīguma / padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonas 
(DCFTA) īstenošanu ES puse piekrita ierosināt ES dalībvalstīm līdz 2015. gada 
31. decembrim atlikt provizorisku DCFTA piemērošanu un šajā laikā turpināt ES autonomos 
tirdzniecības pasākumus par labu Ukrainai. Šis risinājums ir daļa no visaptverošā miera 
procesa Ukrainā, ievērojot tās teritoriālo integritāti, kā arī tiesības lemt par savu likteni. Tā 
pamatā ir Ukrainas lūgums, un tas tika izvēlēts apmaiņā pret Krievijas Federācijas 
apņemšanos turpināt īstenot CIS-FTA preferenču režīmu ar Ukrainu. Tādēļ, lai 
atbalstītu Ukrainas politisko un ekonomisko stabilitāti, Eiropas Komisija ierosināja Regulas 
(ES) Nr. 374/2014 par muitas nodokļu samazināšanu vai atcelšanu Ukrainas izcelsmes 
precēm piemērošanas termiņu pagarināt līdz 2015. gada 31. decembrim, proti, laikam, kad 
stāsies spēkā Asociācijas nolīguma IV sadaļa. 

Ņemot vērā mērķi saglabāt esošos ES tirgus piekļuves nosacījumus un iespējami mazināt ES 
paredzēta eksporta traucējumu risku, efektīvākais risinājums joprojām paliek autonomo 
tirdzniecības pasākumu īstenošanas pagarināšana. Ar Regulas (ES) Nr. 374/2014 
piemērošanas pagarinājumu līdz 2015. gada beigām ir paredzēts atbalstīt Ukrainu tās ārkārtīgi 
sarežģītajā drošības, politiskajā un ekonomiskajā situācijā, īstenojot ES tarifu saistības 
saskaņā ar ratificēto Asociācijas nolīgumu. 

Saskaņā ar oficiālās statistikas datiem 2014. gada pirmajā pusē Ukrainas eksports uz ES 
ievērojami palielinājās, vienlaikus samazinoties Ukrainas eksportam uz Krieviju, ko izraisīja 
tirdzniecības ierobežojumi Ukrainas precēm attiecībā uz piekļuvi Krievijas tirgum un tā 
neparedzamība. Patiesībā Ukrainas puse norāda, ka autonomo tirdzniecības pasākumu 
rezultātā 2014. gada pirmajā pusē tās eksports uz ES ir palielinājies (+25,0 %, $ 587 miljonu 
vērtībā) un ka šis pieaugums ir gandrīz pilnībā kompensējis eksporta samazināšanos uz 
Krieviju (-24,5%, $ 592 miljonu vērtībā). Paturot prātā citus faktorus, piemēram, valūtas 
devalvāciju, plašāku ietekmi, ko rada Krievijas pretpasākumi attiecībā uz Ukrainas eksportu, 
kas paredzēts Krievijai, un ekonomikas atveseļošanās Eiropā, šķiet, ka pašlaik notiek 
pārorientēšanās no Krievijas tirgus uz Eiropas tirgu, un autonomie tirdzniecības pasākumi 
neapšaubāmi palielina Ukrainas ražotāju un uzņēmumu iespējas atrast jaunus tirgus un 
samazināt negatīvo Krievijas pretpasākumu ietekmi Ukrainā.

Kaut gan Ukrainai un tās uzņēmumiem šī tendence ir ļoti nozīmīga, tiek sagaidīts, ka 
Ukrainas eksporta pieauguma ekonomiskā ietekme uz Eiropas Savienību, ņemot vērā abu 
tirdzniecības partneru ekonomisko asimetriju, būs ļoti neliela. Turklāt tirdzniecības koncesijas 
atspoguļo līdzsvaroto sarunu iznākumu ar Ukrainu saistībā ar DCFTA, un tās ir rūpīgi 
izstrādātas, lai nodrošinātu piemērotu aizsardzības līmeni ES jutīgajām nozarēm, vienlaikus 
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veicinot tirdzniecību ar Ukrainu. Tirdzniecības priekšnoteikums ir ES sanitāro un fitosanitāro 
standartu ievērošana un izpilde tieši tāpat kā visām pārējām trešām valstīm. Preferenču 
paplašināšana ir saistīta ar iespēju pārtraukt autonomos tirdzniecības pasākumus, ja tiek 
konstatēta krāpšana vai pieņemti nevēlami tirdzniecības pasākumi, un preferenču piešķiršana 
ir atkarīga no tā, vai Ukraina ievēro demokrātiskos principus, cilvēktiesības, pamatbrīvības un 
tiesiskuma principu. Viss iepriekš nosauktais ir papildu aizsardzības pasākumi ES, ar kuriem 
vienlaikus nodrošina tirdzniecības atvieglojumus Ukrainai.

Referents atzīmē, ka arī turpmākam augsta līmeņa atbalstam Ukrainai un uzņēmēju 
uzticēšanās uzlabošanai tirdzniecības nosacījumiem, ir svarīgi Parlamentam izskatīt Komisijas 
priekšlikumu paātrinātā kārtā, lai pagarinājumu varētu piemērot no 2014. gada 2. novembra, 
proti, neradot pārtraukumu. Kaut gan pastāv iespēja pagarinājumu piemērot ar atpakaļejošu 
spēku, ja tas nebūs spēkā uzreiz pēc 1. novembra, uzņēmumiem būs jādarbojas 
nepreferenciālā režīmā, jāsaskaras ar juridisko nenoteiktību, lielāku slogu un lēnāku Ukrainas 
importa uz ES. Papildus tam, autonomie tirdzniecības pasākumi nodrošina Ukrainas 
ražotājiem un uzņēmumiem ārkārtīgi nepieciešamo iespēju novirzīt eksportu no aizvien 
ierobežojošākā Krievijas tirgus, kā arī stimulu piemērot savu darbību un standartus tiem, kas 
pieņemti ES, un sagatavoties pilnīgai DCFTA īstenošanai vēlākais no 2016. gada 1. janvāra.

Asociācijas nolīguma ar Ukrainu 2. pantā paredzēts, ka demokrātijas principu, cilvēktiesību, 
pamatbrīvību, tiesiskuma principa ievērošana, suverenitātes un teritoriālās integritātes, robežu 
neaizskaramības un neatkarības principu ievērošanas veicināšana un cīņa pret masu 
iznīcināšanas ieroču un ar tiem saistītu materiālu izplatīšanu un to piegādes līdzekļiem ir 
minētā nolīguma būtiskas sastāvdaļas. Regulā (ES) Nr. 374/2014 paredzētās autonomās 
preferences piešķir ar noteikumu, ka arī Ukraina ievēro minētos principus. 
Daudzumus/nodokļu likmes, ko ES garantējusi Regulā ES) Nr. 374/2014 2014. gadā, turpinās 
piemērot 2015. gadā.

Referents norāda, ka šajā situācijā Eiropas Parlamenta laikus un raiti apstiprinātais Komisijas 
priekšlikums pagarināt piemērošanas termiņu regulai, ar ko piešķir autonomos tirdzniecības 
pasākumus Ukrainai, būtu pierādījums, ka ES var rīkoties ātri, izlēmīgi un atbilstoši tās 
politiskajām saistībām.  

Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, referents piedāvā Eiropas Parlamentam apstiprināt 
Komisijas priekšlikumu bez grozījumiem.


