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TITLE  \* MERGEFORMAT PR_COD_1app

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato.)

Alterações a um projeto de ato

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 
As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 
e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 
coluna da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 
assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 
rasurando, o texto substituído.
Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 
serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o 
Regulamento (UE) n.º 374/2014 relativo à redução ou eliminação de direitos aduaneiros 
sobre as mercadorias originárias da Ucrânia
(COM(2014)0597 – C8-0165/2014 – 2014/0279(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2014)0597),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 207.º, n.º 2, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 
pela Comissão (C8-0165/2014),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o compromisso assumido pelo representante do Conselho, em carta 
de ... de 2014, de aprovar a posição do Parlamento Europeu, nos termos do artigo 294.º, 
n.º 4, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta o artigo 59.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Comércio Internacional (A8-0000/2014),

1. Aprova a sua posição em primeira leitura, fazendo sua a proposta da Comissão;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos parlamentos nacionais.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O Regulamento (UE) n.º 374/2014 relativo à redução ou à eliminação de direitos aduaneiros 
sobre as mercadorias originárias da Ucrânia entrou em vigor em 23 de abril de 2014, na 
sequência da sua aprovação pelo Parlamento Europeu por resolução legislativa de 3 de abril 
de 2014, devendo ser aplicado até à entrada em vigor ou aplicação provisória do Título IV do 
Acordo de Associação. Pretendia-se que o Regulamento (UE) n.º 374/2014 perdesse a sua 
aplicabilidade, o mais tardar, em 1 de novembro de 2014. 

Na declaração ministerial conjunta sobre a aplicação do Acordo de Associação/Zona de 
Comércio Livre Abrangente e Aprofundado (AA/ZCLAA) UE-Ucrânia, de 12 de setembro 
de 2014, na sequência das consultas trilaterais, a UE decidiu propor aos seus 
Estados-Membros a prorrogação da aplicação provisória da ZCLAA até 31 de dezembro de 
2015, mantendo as medidas comerciais autónomas (MCA) da UE em benefício da Ucrânia 
durante esse período. Esta solução faz parte de um processo de paz global para a Ucrânia, 
respeitando a integridade territorial do país, bem como o seu direito de decidir o próprio 
destino. Resulta de um pedido da Ucrânia, em troca do compromisso da Federação Russa de 
manter o regime preferencial da Zona de Comércio Livre da Comunidade de Estados 
Independentes (ZCL CEI) entre a Federação Russa e a Ucrânia. Consequentemente, a fim de 
apoiar a estabilidade política e económica da Ucrânia, a Comissão Europeia propôs a 
prorrogação da aplicação do Regulamento (UE) n.º 374/2014 relativo à redução ou à 
eliminação de direitos aduaneiros sobre as mercadorias originárias da Ucrânia até 31 de 
dezembro de 2015, ou seja, quando o Título IV do Acordo de Associação entrar em vigor. 

Tendo em conta o objetivo de garantir a manutenção das condições existentes no acesso ao 
mercado da UE e minimizar os riscos para as exportações para a UE, a solução mais eficaz 
continua a ser a prorrogação das MCA. A prorrogação da vigência do Regulamento (UE) 
n.º 374/2014 até ao fim de 2015 visa apoiar a Ucrânia na situação extremamente difícil em 
que se encontra ao nível político, económico e da segurança, mediante a aplicação dos 
compromissos pautais da UE nos termos do Acordo de Associação ratificado. 

As estatísticas oficiais indicam que as exportações da Ucrânia para a UE na primeira metade 
de 2014 aumentaram significativamente; ao mesmo tempo, observou-se uma redução das 
exportações da Ucrânia para a Rússia, devido às restrições comerciais sobre os bens 
provenientes da Ucrânia que pretendam aceder ao mercado russo, bem como à sua 
imprevisibilidade. De facto, a Ucrânia indica que, graças às MCA, as suas exportações para a 
UE aumentaram na primeira metade de 2014 (+25,0 %, no valor de 587 milhões de dólares), 
tendo este aumento praticamente compensado a redução das exportações para a Rússia 
(-24,5%, no valor de 592 milhões de dólares). Tendo em conta outros fatores como a 
desvalorização cambial, o efeito indireto das medidas de retaliação russas contra as 
exportações ucranianas e a recuperação europeia, parece estar a verificar-se uma reorientação 
do mercado russo para o mercado europeu e as MCA figuram, sem dúvida, entre as 
possibilidades de que os produtores e as empresas da Ucrânia dispõem para procurarem novos 
mercados e reduzirem as consequências negativas das medidas comerciais russas de retaliação 
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contra a Ucrânia.

Embora essa tendência seja significativa para a Ucrânia e as suas empresas, o impacto 
económico do aumento das exportações ucranianas para a UE deverá ser muito reduzido, 
tendo em conta a assimetria económica entre os dois parceiros comerciais. Além disso, as 
concessões comerciais refletem o resultado equilibrado das negociações com a Ucrânia no 
âmbito da ZCLAA e têm sido cuidadosamente determinadas, por forma a oferecer níveis de 
proteção adequados aos setores sensíveis da UE, facilitando simultaneamente o comércio com 
a Ucrânia. A conformidade com as normas sanitárias e fitossanitárias da UE e o respetivo 
respeito é um requisito prévio, tal como se verifica no comércio com todos os restantes países 
terceiros. A prorrogação das preferências está associada à possibilidade de suspender as MCA 
em caso de fraude ou aprovação de medidas comerciais adversas, estando a concessão 
condicionada ao respeito pela Ucrânia dos princípios democráticos, dos direitos humanos, das 
liberdades fundamentais e do princípio do Estado de Direito. Todas estas medidas constituem 
uma proteção adicional para a UE, assegurando à Ucrânia a facilitação do comércio.

O relator sublinha que, por forma a manter o elevado nível de apoio à Ucrânia e a promover a 
certeza nas condições comerciais para os operadores económicos, é importante que o 
Parlamento acelere o processo de apreciação da proposta da Comissão, permitindo que a 
prorrogação seja aplicada a partir de 2 de novembro de 2014, ou seja, sem interrupção. Apesar 
da possibilidade de aplicação retroativa, se a prorrogação não entrar em vigor de imediato 
após 1 de novembro, as empresas terão de operar segundo um regime não preferencial e serão 
confrontadas com uma incerteza jurídica e um ónus acrescido, o que afetará as importações da 
Ucrânia para a UE. Além disso, as MCA oferecem aos produtores e às empresas da Ucrânia a 
oportunidade de que necessitavam para fazerem divergir as suas exportações do mercado 
russo, cada vez mais restritivo, e apresentam-se-lhes como um incentivo para adaptarem o seu 
modo de funcionamento e as suas normas à UE e se prepararem para a plena implementação 
da ZCLAA a partir de 1 de janeiro de 2016, o mais tardar.

Segundo o artigo 2.º do Acordo de Associação com a Ucrânia, o respeito pelos princípios 
democráticos, pelos direitos humanos, pelas liberdades fundamentais e pelo princípio do 
Estado de Direito, a promoção do respeito pelos princípios da soberania e da integridade 
territorial, da inviolabilidade das fronteiras e da independência, bem como a luta contra a 
proliferação de armas de destruição maciça, os materiais conexos e respetivos vetores 
constituem elementos essenciais desse Acordo. As preferências autónomas previstas no 
Regulamento (UE) n.º 374/2014 estão sujeitas ao respeito desses mesmos princípios pela 
Ucrânia. Os volumes/direitos concedidos pela UE ao abrigo do Regulamento (UE) 
n.º 374/2014 em 2014 devem continuar a aplicar-se em 2015.

O relator salienta que, perante a situação atual, a aprovação rápida e oportuna pelo Parlamento 
Europeu da proposta da Comissão de prorrogar a vigência do Regulamento que concede MCA 
à Ucrânia demonstrará que a UE pode agir de forma célere, decisiva e em conformidade com 
os compromissos políticos que assumiu.  

Tendo em conta as considerações precedentes, o relator propõe que o Parlamento Europeu 
aprove a proposta da Comissão sem alterações.


