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PR_COD_1app

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 
odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka. 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą 
symbolu ▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie 
nowego tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub 
przekreślenie zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie Rady (UE) nr 374/2014 w sprawie obniżenia lub 
zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy
(COM(2014)0597 – C8-0165/2014 – 2014/0279(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2014)0597),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 207 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C8–
0165/2014),

 uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia ... 
2014 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A8-0000/2014),

1. zatwierdza swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przyjmując wniosek Komisji; 

2. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji, a także parlamentom narodowym.
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UZASADNIENIE

Rozporządzenie (UE) nr 374/2014 w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary 
pochodzące z Ukrainy weszło w życie z dniem 23 kwietnia 2014 r. po zatwierdzeniu przez 
Parlament Europejski w rezolucji ustawodawczej z dnia 3 kwietnia 2014 r. i powinno mieć 
zastosowanie do momentu wejścia w życie Tytułu IV układu o stowarzyszeniu albo do 
momentu, w którym Tytuł IV zacznie być stosowany tymczasowo. Zakładano, że 
rozporządzenie (UE) nr 374/2014 przestanie obowiązywać najpóźniej w dniu 1 listopada 
2014 r. 

We wspólnym oświadczeniu ministerialnym w sprawie wdrożenia układu o stowarzyszeniu 
UE-Ukraina / pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu (AA/DCFTA) z dnia 12 
września 2014 r., wydanym po przeprowadzeniu negocjacji trójstronnych, strona UE 
zadeklarowała, że zaproponuje państwom członkowskim przedłużenie tymczasowego 
stosowania DCFTA do dnia 31 grudnia 2015 r. przy jednoczesnym utrzymaniu w tym okresie 
autonomicznych środków handlowych (ATM) UE na rzecz Ukrainy. Rozwiązanie to jest 
częścią kompleksowego procesu pokojowego na Ukrainie, zakładającego poszanowanie 
integralności terytorialnej Ukrainy i jej prawa do stanowienia o własnej przyszłości. Jest to 
skutek wniosku Ukrainy oraz zobowiązania się Federacji Rosyjskiej do dalszego utrzymania 
systemu preferencyjnego CIS-FTA obejmującego Federację Rosyjską i Ukrainę. W związku z 
powyższym, w celu wsparcia stabilizacji politycznej i gospodarczej na Ukrainie, Komisja 
Europejska zaproponowała przedłużenie stosowania rozporządzenia (UE) nr 374/2014 w 
sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy do dnia 31 grudnia 
2015 r., tj. do dnia wejścia w życie Tytułu IV układu o stowarzyszeniu. 

Z uwagi na cel, jakim jest zapewnienie utrzymania istniejących warunków dostępu do rynku 
unijnego oraz zminimalizowanie zakłóceń w eksporcie do UE, najbardziej efektywnym 
rozwiązaniem pozostaje przedłużenie stosowania ATM. Przedłużenie stosowania 
rozporządzenia (UE) nr 374/2014 do końca 2015 r. ma służyć wsparciu Ukrainy, która 
znajduje się w skrajnie trudnej sytuacji pod względem bezpieczeństwa oraz skrajnie trudnej 
sytuacji politycznej i gospodarczej, a wsparcie to będzie udzielane poprzez realizację 
zobowiązań dotyczących ceł, które UE podjęła na mocy ratyfikowanego układu o 
stowarzyszeniu. 

Zgodnie z oficjalnymi statystykami eksport z Ukrainy do UE w pierwszej połowie 2014 r. 
znacznie wzrósł; jednocześnie zaobserwowano spadek eksportu z Ukrainy do Rosji z powodu 
ograniczeń dostępu do rosyjskiego rynku dla towarów ukraińskich oraz z powodu 
nieprzewidywalności Rosji. Strona ukraińska wskazuje, że dzięki ATM jej eksport do UE 
wzrósł w pierwszym półroczu 2014 r. (o +25,0%, tj. o 587 mln USD) i że wzrost ten niemal 
całkowicie zrekompensował spadek jej eksportu do Rosji (-24,5%, tj. o 592 mln USD). Mając 
na względzie inne czynniki, jak deprecjacja waluty, efekt mnożnikowy rosyjskich działań 
odwetowych wymierzonych w ukraiński eksport do Rosji i ożywienie koniunktury w Europie, 
wydaje się, że mamy do czynienia z reorientacją z rynku rosyjskiego na rynek europejski, a 
ATM niewątpliwie dają producentom i przedsiębiorstwom ukraińskim szersze możliwości 
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poszukiwania nowych rynków zbytu i ograniczają negatywne konsekwencje rosyjskich 
retorsji handlowych wymierzonych w Ukrainę.

Chociaż tendencja ta jest bardzo ważna dla Ukrainy i jej przedsiębiorstw, skutki gospodarcze 
zwiększenia ukraińskiego eksportu do UE na pewno będą bardzo niewielkie z uwagi na 
asymetrię gospodarczą tych dwóch partnerów handlowych. Ponadto ustępstwa handlowe 
odzwierciedlają wyważony wynik negocjacji z Ukrainą w kontekście DCFTA i zostały 
skrupulatnie określone tak, aby zapewnić odpowiednie poziomy ochrony wrażliwych 
sektorów w UE, a jednocześnie ułatwić handel z Ukrainą. Warunkiem wstępnym, podobnie 
jak ma to miejsce w odniesieniu do handlu z innymi krajami trzecimi, jest przestrzeganie 
unijnych norm sanitarnych i fitosanitarnych. Przedłużenie stosowania preferencji zakłada 
możliwość zawieszenia ATM w przypadku oszustwa lub przyjęcia niepożądanych środków 
handlowych, a ich przyznanie zależy od tego, czy Ukraina będzie przestrzegała zasad 
demokratycznych, praw człowieka i podstawowych wolności oraz zasady praworządności. 
Ułatwiając wymianę handlową z Ukrainą, UE przewidziała te wszystkie środki z myślą o 
dodatkowej ochronie.

Sprawozdawca zauważa, że aby utrzymać wsparcie dla Ukrainy na wysokim poziomie oraz 
zaoferować podmiotom gospodarczym pewniejsze warunki wymiany handlowej, Parlament 
powinien zastosować procedurę przyspieszoną do rozpatrzenia wniosku Komisji, tak aby 
przedłużenie to można było zastosować od 2 listopada 2014 r., tj. aby odnośne rozporządzenie 
obowiązywało w sposób ciągły. Choć istnieje możliwość zastosowania z mocą wsteczną, w 
razie gdyby przedłużenie nie weszło w życie zaraz po 1 listopada, przedsiębiorstwa będą 
musiały prowadzić działalność bez systemu preferencji oraz będą miały do czynienia z 
brakiem pewności prawa i z większymi obciążeniami, co doprowadzi do spowolnienia 
importu z Ukrainy do UE. Ponadto ATM dają ukraińskim producentom i przedsiębiorcom 
upragnioną szansę przekierowania ich eksportu z coraz bardziej restrykcyjnego rynku 
rosyjskiego, a także oferują im zachętę do dostosowania ich funkcjonowania i norm do norm 
obowiązujących w UE oraz do przygotowania się do pełnego wdrożenia DCFTA najpóźniej 
od dnia 1 stycznia 2016 r.

W art. 2 układu o stowarzyszeniu z Ukrainą wskazano, że poszanowanie zasad 
demokratycznych, praw człowieka i podstawowych wolności oraz poszanowanie zasady 
praworządności, a także propagowanie poszanowania zasady suwerenności i integralności 
terytorialnej, nienaruszalności granic i niepodległości oraz zwalczanie rozprzestrzeniania 
broni masowego rażenia, związanych z nią materiałów oraz systemów ich przenoszenia 
stanowią istotne elementy tego układu. Przyznanie autonomicznych preferencji 
przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr 374/2014 jest uwarunkowane poszanowaniem 
przez Ukrainę tych samych zasad. Kwoty/cła przyznane przez UE zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 374/2014 w 2014 r. będą nadal obowiązywać w 2015 r.

Sprawozdawca wskazuje, że w obecnej sytuacji terminowe i szybkie przyjęcie przez 
Parlament Europejski wniosku Komisji w sprawie przedłużenia stosowania rozporządzenia 
przyznającego ATM Ukrainie będzie dowodem na to, że UE potrafi działać sprawnie, 
zdecydowanie i wywiązuje się ze swoich zobowiązań politycznych. 

W świetle powyższego sprawozdawca proponuje, by Parlament Europejski przyjął wniosek 
Komisji bez poprawek.


