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PR_COD_1app

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 
amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 
ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EU) nr. 374/2014 tot verlaging of afschaffing van 
douanerechten op goederen van oorsprong uit Oekraïne
(COM(2014)0597 – C8-0165/2014 – 2014/0279(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2014)0597),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 207, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het 
Parlement is ingediend (C8-0165/2014),

 gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van … 2014 
om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig 
artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien artikel 59 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie internationale handel (A8-0000/2014),

1. stelt zijn standpunt in eerste lezing vast en neemt het voorstel van de Commissie over;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.
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TOELICHTING

Verordening (EU) nr. 374/2014 tot verlaging of afschaffing van douanerechten op goederen 
van oorsprong uit Oekraïne is op 23 april 2014 in werking getreden na de goedkeuring door 
het Europees Parlement via zijn wetgevingsresolutie van 3 april 2014 en is van toepassing 
totdat Titel IV van de Associatieovereenkomst in werking treedt of voorlopig wordt toegepast. 
Het was de bedoeling dat Verordening (EU) nr. 374/2014 uiterlijk op 1 november 2014 zou 
ophouden van toepassing te zijn.

In de gezamenlijke ministeriële verklaring van 12 september 2014 over de tenuitvoerlegging 
van de Associatieovereenkomst/diepe en brede vrijhandelsovereenkomst (deep and 
comprehensive free trade agreement, DCFTA) tussen de EU en Oekraïne, naar aanleiding van 
het trilateraal overleg stemde de EU-vertegenwoordiging ermee in om aan de EU-lidstaten 
voor te stellen de voorlopige toepassing van de DCFTA tot 31 december 2015 uit te stellen en 
tijdens deze periode de autonome handelsmaatregelen (autonomous trade measures, ATM) 
van de EU ten gunste van Oekraïne te handhaven. Deze oplossing is onderdeel van een 
alomvattend vredesproces in Oekraïne waarbij de territoriale integriteit en het 
zelfbeschikkingsrecht van Oekraïne worden geëerbiedigd. Ze kwam tot stand op verzoek van 
Oekraïne en in ruil voor de toezegging van de Russische Federatie om de CIS-FTA-
preferentiële regeling tussen de Russische Federatie en Oekraïne voort te zetten. Bijgevolg 
heeft de Europese Commissie voorgesteld om ter ondersteuning van de politieke en 
economische stabiliteit van Oekraïne de toepassing van Verordening (EU) nr. 374/2014 tot 
verlaging of afschaffing van douanerechten op goederen van oorsprong uit Oekraïne te 
verlengen tot en met 31 december 2015 (de dag dat Titel IV van de Associatieovereenkomst 
in werking zal treden).

Aangezien het de bedoeling is de bestaande voorwaarden voor de toegang tot de EU-markt te 
behouden en de risico's op een verstoring van de uitvoer naar de EU tot een minimum te 
beperken, blijft de uitbreiding van de autonome handelsmaatregelen de meest doeltreffende 
oplossing. De verlenging van Verordening (EU) nr. 374/2014 tot en met 31 december 2015 
heeft tot doel Oekraïne te steunen in zijn op het vlak van veiligheid, politiek en economie 
extreem moeilijke situatie door middel van de toepassing van de EU-tariefverbintenissen in 
het kader van de geratificeerde Associatieovereenkomst.

Uit officiële statistieken blijkt dat de uitvoer vanuit Oekraïne naar de EU in de eerste helft van
2014 aanzienlijk is toegenomen; tegelijkertijd werd een daling van de Oekraïense export naar 
Rusland vastgesteld wegens de handelsbeperkingen voor Oekraïense producten op de 
Russische markt en de onvoorspelbaarheid hiervan. De Oekraïense vertegenwoordiging heeft 
inderdaad aangegeven dat de uitvoer naar de EU tijdens de eerste helft van 2014 dankzij de 
autonome handelsmaatregelen is gestegen (+25,0%, ter waarde van 587 miljoen $) en dat deze 
stijging de daling van de uitvoer naar Rusland bijna heeft gecompenseerd (-24,5%, ter waarde 
van 592 miljoen $). Met andere factoren als de depreciatie van de munteenheid, de effecten 
van de Russische vergeldingsmaatregelen tegen de uitvoer van Oekraïense producten naar 
Rusland en het herstel in Europa in het achterhoofd lijkt de heroriëntering van de Russische 
naar de Europese markt plaats te vinden. De autonome handelsmaatregelen vergroten 
ongetwijfeld de mogelijkheden van Oekraïense producenten en ondernemingen om nieuwe 
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markten aan te boren en de negatieve gevolgen van de Russische commerciële 
vergeldingsmaatregelen tegen Oekraïne te beperken.

Die tendens is voor Oekraïne en Oekraïense ondernemingen zeer belangrijk, maar de 
economische impact van de toename van de invoer vanuit Oekraïne zal voor de EU zeer klein 
zijn wegens de asymmetrie tussen de twee handelspartners op economische vlak. Bovendien 
weerspiegelen de handelsconcessies het evenwichtige resultaat van de onderhandelingen met 
Oekraïne in de context van de DCFTA en werden ze zorgvuldig bepaald om gepaste 
beschermingsniveaus te verschaffen aan gevoelige sectoren in de EU en tegelijkertijd de 
handel met Oekraïne te vergemakkelijken. Sanitaire en fytosanitaire EU-normen moeten 
worden nageleefd en geëerbiedigd, net zoals voor de handel met alle andere derde landen. De 
verlenging van de preferenties wordt verbonden aan de mogelijkheid de autonome 
handelsmaatregelen op te schorten in geval van fraude of de aanname van strijdige 
handelsmaatregelen en indien Oekraïne de grondbeginselen van de mensenrechten, de 
democratie en de rechtsstaat niet eerbiedigt. Dit zijn allemaal bijkomende 
beschermingsmaatregelen voor de EU, terwijl de handel voor Oekraïne wordt 
vergemakkelijkt.

De rapporteur merkt op dat het Parlement, om een hoog niveau van steun voor Oekraïne te 
handhaven en de economische actoren meer zekerheid inzake handelsvoorwaarden te 
verschaffen, voor de behandeling van het voorstel van de Commissie een versnelde procedure 
moet gebruiken zodat de verlenging zonder onderbreking vanaf 2 november 2014 kan worden 
toegepast. Hoewel een retroactieve toepassing mogelijk is, als de verlenging niet onmiddellijk 
na 1 november in werking zal treden, zullen bedrijven onder een niet-preferentiële regeling 
moeten handelen, met rechtsonzekerheid en bijkomende rompslomp te maken hebben en zal 
de Oekraïense invoer naar de EU afnemen. Daarenboven bieden de autonome 
handelsmaatregelen de nodige mogelijkheid voor Oekraïense producenten en ondernemingen 
om hun uitvoer van de steeds meer beperkende Russische markt af te wenden en een 
stimulans om hun werking en normen aan te passen aan die in de EU en zich voor te bereiden 
op de volledige tenuitvoerlegging van de DCFTA vanaf 1 januari 2016 ten laatste.

Volgens artikel 2 van de Associatieovereenkomst met Oekraïne vormen de eerbiediging van 
de democratische beginselen, de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, het respect 
voor de rechtsstaat, de bevordering van respect voor de beginselen van soevereiniteit en 
territoriale integriteit, onschendbaarheid van de grenzen en onafhankelijkheid, evenals de 
strijd tegen massavernietigingswapens, daarmee samenhangende materialen en de 
overbrengingsmiddelen daarvoor, essentiële elementen van die overeenkomst. De autonome 
preferenties waarin Verordening (EU) nr. 374/2014 voorziet, zijn afhankelijk van de naleving 
van deze beginselen door Oekraïne. Volumes/rechten die de EU in het kader van Verordening 
(EU) nr. 374/2014 in 2014 heeft toegekend, blijven van toepassing voor 2015.

De rapporteur merkt op dat het feit dat het Europees Parlement het voorstel van de Commissie 
om de verordening waarin autonome handelsmaatregelen aan Oekraïne worden verstrekt, te 
verlengen, tijdig en snel goedkeurt, in de huidige situatie, als bewijs kan gelden voor het feit 
dat de EU snel en krachtdadig kan handelen en haar politieke beloften kan nakomen.

Gezien bovenstaande overwegingen stelt de rapporteur voor dat het Europees Parlement het 
voorstel van de Commissie zonder amendementen goedkeurt.


