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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare. 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (UE) nr. 374/2014 privind reducerea sau eliminarea 
taxelor vamale aplicabile mărfurilor originare din Ucraina
(COM(2014)0597  – C8-0165/2014 – 2014/0279(COD))

(Procedura legislativă ordinară:  prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2014)0597),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată 
de către Comisie (C8-0165/2014),

 având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 
…  2014, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul 
(4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A8-0000/2014),

1. adoptă poziția sa în primă lectură preluând propunerea Comisiei; 

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Regulamentul (UE) nr. 374/2014 privind reducerea sau eliminarea taxelor vamale aplicabile 
mărfurilor originare din Ucraina a intrat în vigoare la 23 aprilie 2014, în urma aprobării 
Parlamentului European prin Rezoluția sa legislativă din 3 aprilie 2014 și urmează să se aplice 
până la intrarea în vigoare sau aplicarea provizorie a titlului IV din Acordul de asociere. S-a 
intenționat ca Regulamentul (UE) nr. 374/2014 să înceteze să se aplice la 1 noiembrie 2014 
cel târziu. 

În cadrul declarației ministeriale comune privind punerea în aplicare a acordului de 
asociere/acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător dintre UE și Ucraina 
(AA/DCFTA) din 12 septembrie 2014, care a urmat unor consultări trilaterale, partea UE a 
convenit să propună statelor membre ale UE să amâne până la 31 decembrie 2015 aplicarea 
provizorie a DCFTA și să continue, în acest timp, aplicarea măsurilor comerciale autonome 
ale UE în beneficiul Ucrainei. Această soluție face parte dintr-un proces de pace global în 
Ucraina, care respectă integritatea teritorială a Ucrainei, precum și dreptul acestei țări la 
hotărârea propriului destin. Ea este rezultatul unei cereri venite din partea Ucrainei și în 
schimbul angajamentului Federației Ruse de a continua regimul preferențial CSI-ALS dintre 
Federația Rusă și Ucraina. În consecință, în vederea sprijinirii stabilității politice și economice 
a Ucrainei, Comisia Europeană a propus prelungirea perioadei de aplicare a Regulamentului 
(UE) nr. 374/2014 privind reducerea sau eliminarea taxelor vamale aplicabile mărfurilor 
originare din Ucraina până la 31 decembrie 2015, mai precis până la momentul intrării în 
vigoare a titlului IV din Acordului de asociere. 

Dat fiind obiectivul de a menține condițiile existente de acces pe piața UE și de a minimaliza 
riscul ca exporturile în UE să fie afectate negativ, cea mai eficientă soluție rămâne prelungirea 
măsurilor comerciale autonome. Prelungirea perioadei de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 
374/2014 până la sfârșitul anului 2015 are scopul de a sprijini Ucraina în situația extrem de 
dificilă în care se află din punctul de vedere al securității, precum și pe plan politic și 
economic, prin implementarea unor angajamente tarifare ale UE în temeiul Acordului de 
asociere ratificat. 

Statisticile oficiale arată că exporturile din Ucraina către UE în prima jumătate a anului 2014 
au crescut semnificativ; în același timp, s-a observat o scădere a exporturilor ucrainene către 
Rusia din cauza restricțiilor comerciale impuse bunurilor provenind din Ucraina la accesul pe 
piața Rusiei și din cauza caracterului imprevizibil al acestei piețe. În fapt, partea ucraineană 
indică faptul că, grație măsurilor comerciale autonome, exporturile sale către UE au crescut în 
prima jumătate a anului 2014 (cu +25,0 %, în valoare de 587 milioane USD) și că această 
creștere a compensat aproape integral scăderea exporturilor către Rusia (-24,5%, în valoare de 
592 milioane USD). Având în vedere și alți factori cum ar fi deprecierea monedei, efectul de 
propagare al măsurilor de retorsiune rusești împotriva exporturilor ucrainene în Rusia și 
redresarea din Europa, se pare că are loc reorientarea de pe piața rusească pe cea europeană, 
iar măsurile comerciale autonome sporesc, fără îndoială, posibilitățile pe care le au 
producătorii și întreprinderile din Ucraina de a căuta piețe noi și de a reduce consecințele 
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negative ale măsurilor comerciale de retorsiune ale Rusiei împotriva Ucrainei.

În timp ce tendința aceasta este foarte importantă pentru Ucraina și pentru întreprinderile din 
această țară, impactul economic asupra UE al creșterii exporturilor Ucrainei se preconizează a 
fi foarte redus, dată fiind asimetria în termeni economici dintre cei doi parteneri comerciali. În 
plus, concesiile comerciale reflectă rezultatul echilibrat al negocierilor cu Ucraina în cadrul 
acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător (DCFTA) și au fost stabilite atent pentru a 
oferi niveluri adecvate de protecție unor sectoare sensibile din UE, dar și pentru a facilita, 
totodată, comerțul cu Ucraina. Conformarea la standardele sanitare și fitosanitare ale UE și 
respectarea acestora reprezintă o cerință prealabilă, la fel cum se întâmplă și în cazul relațiilor 
comerciale cu toate celelalte țări terțe. Prelungirea preferințelor este legată de posibilitatea de 
a suspenda măsurile comerciale autonome în caz de fraudă sau de adoptare a unor măsuri 
comerciale potrivnice, iar acordarea acestora este condiționată de respectarea de către Ucraina 
a principiilor democratice, a drepturilor omului, a libertăților fundamentale și a principiului 
statului de drept. Toate acestea constituie măsuri suplimentare de protecție pentru UE, dar 
care asigură totodată facilitarea comerțului pentru Ucraina.

Raportorul remarcă faptul că, pentru a menține nivelul ridicat de sprijin pentru Ucraina și 
pentru a crește gradul de siguranță a condițiilor comerciale pentru operatorii comerciali, este 
important ca Parlamentul să folosească o procedură accelerată de a analiza propunerea 
Comisiei, astfel încât prelungirea să se aplice de la 2 noiembrie 2014, adică fără întreruperi. 
Deși există posibilitatea aplicării retroactive, în cazul în care prelungirea nu va intra în vigoare 
imediat după 1 noiembrie, întreprinderile vor trebui să funcționeze în regim nepreferențial, să 
se confrunte cu nesiguranță juridică, cu sarcini din ce în ce mai mari, fapt care va încetini 
importurile UE provenind din Ucraina. În plus față de cele de mai sus, măsurile comerciale 
autonome oferă producătorilor și întreprinderilor ucrainene o oportunitate necesară de a-și 
orienta exporturile spre alte piețe decât piața Rusiei, care este tot mai restrictivă, precum și un 
stimulent pentru a-și adapta funcționarea și standardele la cele ale UE și de a se pregăti pentru 
implementarea integrală a DCFTA începând de la 1 ianuarie 2016 cel mai târziu.

Articolul 2 din Acordul de asociere cu Ucraina prevede că respectarea principiilor 
democratice, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, respectarea principiului 
statului de drept, promovarea respectării principiului suveranității și al integrității teritoriale, 
al inviolabilității frontierelor și al independenței, precum și combaterea proliferării armelor de 
distrugere în masă, a materialelor conexe și a vectorilor acestora constituie elemente esențiale 
ale acordului respectiv. Preferințele autonome prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 374/2014 
sunt condiționate de respectarea acestor principii de către Ucraina. Volumele/taxele acordate 
de UE în temeiul Regulamentului (EU) No 374/2014 în 2014 continuă să se aplice în 2015.

Raportorul subliniază că, în situația actuală, aprobarea rapidă și în timp util de către 
Parlamentul European a propunerii Comisiei de a prelungi regulamentul prin care Ucraina
beneficiază de măsuri comerciale autonome va dovedi că UE poate acționa rapid, decisiv și pe 
măsura angajamentelor sale politice.  

În lumina considerațiilor de mai sus, raportorul propune ca Parlamentul European să aprobe 
propunerea Comisiei fără amendamente.


