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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 
izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 
poševnim tiskom.
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 
374/2014 o znižanju ali odpravi carinskih dajatev za blago s poreklom iz Ukrajine
(COM(2014)0597 – C8-0165/2014 – 2014/0279(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2014)0597),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0165/2014),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju predstavnika Sveta, ki se je v pismu z dne ... 2014 zavezal, da bo odobril 
stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino (A8-0000/2014),

1. sprejme predlog Komisije kot svoje stališče v prvi obravnavi;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.
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OBRAZLOŽITEV

Uredba (EU) št. 374/2014 o znižanju ali odpravi carinskih dajatev za blago s poreklom iz 
Ukrajine, ki je začela veljati 23. aprila 2014 po tem, ko jo je Evropski parlament potrdil z 
zakonodajno resolucijo z dne 3. aprila 2014, in naj bi se uporabljala do začetka veljavnosti 
naslova IV pridružitvenega sporazuma ali do njegove začasne uporabe. Uredba (EU) 
št. 374/2014 naj bi se prenehala uporabljati najpozneje 1. novembra 2014. 

V skupni ministrski izjavi o izvajanju pridružitvenega sporazuma/poglobljenega in celovitega 
sporazuma o prosti trgovini med EU in Ukrajino z dne 12. septembra 2014 na podlagi 
tristranskih posvetovanj se je EU strinjala, da bo svojim državam članicam predlagala, naj 
podaljšajo začasno uporabo poglobljenega in celovitega sporazuma o prosti trgovini do 
31. decembra 2015, hkrati pa v tem obdobju ohranijo avtonomne trgovinske ukrepe EU v 
korist Ukrajine. Ta rešitev je del celovitega mirovnega procesa v Ukrajini, ki spoštuje njeno 
ozemeljsko celovitost in njeno pravico, da odloča o svoji usodi. Je rezultat prošnje Ukrajine in 
v zameno za zavezo Ruske federacije, da bo še naprej izvajala preferencialni režim CIS-FTA 
(prostotrgovinski sporazum Skupnosti neodvisnih držav) med Rusko federacijo in Ukrajino. 
Zato je Evropska komisija za podporo politični in gospodarski stabilnosti Ukrajine predlagala 
podaljšanje uporabe Uredbe (EU) št. 374/2014 o znižanju ali odpravi carinskih dajatev za 
blago s poreklom iz Ukrajine do 31. decembra 2015, tj. do trenutka, ko bo začel veljati 
naslov IV pridružitvenega sporazuma. 

Ob upoštevanju cilja zagotavljanja ohranitve obstoječih pogojev za dostop do trga EU in 
zmanjšanja tveganj prekinitve izvoza v EU na najmanjšo možno raven, je najučinkovitejša 
rešitev še vedno podaljšanje avtonomnih trgovinskih ukrepov. Namen podaljšanja Uredbe 
(EU) št. 374/2014 do konca leta 2015 je podpora Ukrajini pri njenih izjemno težavnih 
varnostnih, političnih in gospodarskih razmerah z izvajanjem tarifnih obvez EU v okviru 
ratificiranega pridružitvenega sporazuma. 

Uradne statistike navajajo, da se je izvoz iz Ukrajine v EU v prvi polovici leta 2014 znatno 
povečal. Istočasno je zaradi trgovinskih omejitev za ukrajinsko blago pri dostopu do ruskega 
trga in zaradi njegove nepredvidljivosti prišlo do zmanjšanja ukrajinskega izvoza v Rusijo. 
Ukrajinska stran navaja, da se je zaradi avtonomnih trgovinskih ukrepov njen izvoz v EU v 
prvi polovici leta 2014 povečal (za +25,0 %, v vrednosti 587 milijonov USD), to povečanje pa 
je skoraj izravnalo zmanjšanje izvoza v Rusijo (–24,5 %, v vrednosti 592 milijonov USD). Ob 
upoštevanju drugih dejavnikov, kot so depreciacija valute, učinek prelivanja ruskih 
povračilnih ukrepov proti ukrajinskemu izvozu v Rusijo ter okrevanje v Evropi, se zdi, da 
prihaja do preusmeritve od ruskega na evropski trg, avtonomni trgovinski ukrepi pa 
nedvomno prispevajo k priložnostim za ukrajinske proizvajalce in podjetja, da poiščejo nove 
trge in zmanjšajo negativne posledice ruskih povračilnih trgovinskih ukrepov proti Ukrajini.

Čeprav je ta trend zelo pomemben za Ukrajino in njena podjetja, pa bo gospodarski učinek 
povečanja ukrajinskega izvoza v EU, ob upoštevanju gospodarske nesorazmernosti med 
trgovinskima partnerjema, najverjetneje zelo majhen. Poleg tega trgovinske koncesije 
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odražajo uravnotežen rezultat pogajanj z Ukrajino glede poglobljenega in celovitega 
sporazuma o prosti trgovini in so bili skrbno določeni za zagotavljanje primernih ravni zaščite 
za občutljive sektorje v EU ter istočasno omogočanje trgovine z Ukrajino. Predpogoj je tako 
kot pri trgovini z vsemi ostalimi tretjimi državami spoštovanje in upoštevanje sanitarnih in 
fitosanitarnih standardov EU. Podaljšanje preferencialov je povezano z možnostjo začasne 
ukinitve avtonomnih trgovinskih ukrepov v primeru goljufije ali sprejetja škodljivih 
trgovinskih ukrepov, odobritev pa je odvisna od tega, ali bo Ukrajina spoštovala demokratična 
načela, človekove pravice in temeljne svoboščine ter načelo pravne države. Vse to so dodatni 
zaščitni ukrepi za EU ob hkratnem zagotavljanju omogočanja trgovine za Ukrajino.

Poročevalec ugotavlja, da je za ohranitev visoke stopnje podpore Ukrajini in za povečanje 
nedvomnosti trgovinskih pogojev za gospodarske subjekte pomembno, da Parlament za 
premislek o predlogu Komisije uporabi pospešeni postopek, tako da bi lahko podaljšanje 
veljalo od 2. novembra 2014, tj. brez prekinitve. Čeprav obstaja možnost retroaktivne 
uporabe, bodo morala podjetja, če podaljšanje ne bo začelo veljati takoj po 1. novembru, 
poslovati v okviru nepreferencialnega režima, soočala se bodo s pravno negotovostjo in večjo 
obremenitvijo, upočasnil pa se bo tudi ukrajinski uvoz v EU. Avtonomni trgovinski ukrepi 
poleg zgoraj naštetega zagotavljajo tudi prepotrebno priložnost za ukrajinske proizvajalce in 
podjetja, da svoj izvoz preusmerijo z vedno bolj omejujočega ruskega trga, ter pobudo, da ti 
proizvajalci in podjetja svoje delovanje in standarde prilagodijo standardom EU in se 
pripravijo na polno izvajanje poglobljenega in celovitega sporazuma o prosti trgovini 
najkasneje od 1. januarja 2016.

Člen 2 pridružitvenega sporazuma z Ukrajino določa, da so spoštovanje demokratičnih načel, 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter spoštovanje načela pravne države, spodbujanje 
spoštovanja načel suverenosti in ozemeljske celovitosti, nedotakljivosti meja in neodvisnosti, 
pa tudi preprečevanje širjenja orožja za množično uničevanje ter povezanih materialov in 
pripadajočih nosilcev bistveni elementi navedenega sporazuma. Avtonomni preferenciali, 
določeni z Uredbo (EU) št. 374/2014, so pogojeni s tem, da Ukrajina spoštuje ista načela. 
Količina/dajatve, ki jih je EU odobrila leta 2014 v Uredbi (EU) št. 374/2014, naj bi se 
uporabljale tudi v letu 2015.

Poročevalec poudarja, da bo v sedanjih razmerah pravočasna in hitra odobritev predloga za 
podaljšanje uredbe, ki Ukrajini podeljuje avtonomne trgovinske ukrepe, s strani Evropskega 
parlamenta in Komisije dokazala, da lahko EU ukrepa hitro, odločno in v skladu s svojimi 
političnimi zavezami.  

Glede na zgornje premisleke poročevalec predlaga, naj Evropski parlament predlog Komisije 
odobri brez sprememb.


