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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning 
(EU) nr 374/2014 om sänkning eller avskaffande av tullar på varor med ursprung i 
Ukraina
(COM(2014)0597 – C8-0165/2014 – 2014/0279(COD))

Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2014)0597),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C8-0165/2014),

 med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den ... 2014 att 
godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A8-0000/2014), 
och av följande skäl:

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen genom att 
godta kommissionens förslag. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet 
om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.
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MOTIVERING

Förordning (EU) nr 374/2014 om sänkning eller avskaffande av tullar på varor med ursprung i 
Ukraina trädde i kraft den 23 april 2014 efter Europaparlamentets godkännande genom dess 
lagstiftningsresolution av den 3 april 2014 och skulle gälla fram tills dess avdelning IV i 
associeringsavtalet träder i kraft eller börjar tillämpas provisoriskt. Avsikten var att 
förordning (EU) nr 374/2014 skulle upphöra att gälla senast den 1 november 2014. 

I den gemensamma ministerförklaringen om genomförandet av associeringsavtalet/det 
djupgående och omfattande frihandelsavtalet (AA/DCFTA) mellan EU och Ukraina av den 
12 september 2014 som följde på det trilaterala samrådet, gick EU med på att föreslå EU:s 
medlemsstater att skjuta upp den provisoriska tillämpningen av DCFTA-avtalet till och med 
den 31 december 2015, samtidigt som EU skulle fortsätta med de autonoma 
handelsåtgärderna (ATM) till förmån för Ukraina under denna period. Denna lösning är del av 
en övergripande fredsprocess i Ukraina som ska respektera Ukrainas territoriella integritet och 
Ukrainas rätt att besluta om sin framtid. Den är resultatet av en begäran från Ukraina och sker 
på villkor att Ryska federationen åtar sig att förmånsordningen mellan Ryska Federationen 
och Ukraina enligt frihandelsavtalet med Oberoende staters samvälde ska fortsätta att gälla.  
För att stödja den politiska och ekonomiska stabiliteten i Ukraina föreslog därför 
Europeiska kommissionen att tillämpningen av förordning (EU) nr 374/2014 om 
sänkning eller avskaffande av tullar på varor med ursprung i Ukraina förlängs till och med 
den 31 december 2015, dvs. då rubrik IV i associeringsavtalet kommer att träda i kraft. 

Med tanke på målet att nuvarande villkor för tillträde till EU-marknaden ska upprätthållas och 
risken för störningar i exporten till EU ska minimeras, är den mest ändamålsenliga lösningen 
att ATM-åtgärderna förlängs. En förlängning av förordning (EU) nr 374/2014 till i slutet av 
2015 avser att stödja Ukraina i dess extremt svåra säkerhetsmässiga, politiska och ekonomiska 
situation genom genomförandet av EU:s tullåtaganden enligt det ratificerade 
associeringsavtalet. 

Den officiella statistiken visar att exporten från Ukraina till EU ökade betydligt under första 
halvåret 2014. Samtidigt noteras en minskning av den ukrainska exporten till Ryssland på 
grund av handelsbegränsningar för ukrainska varor till den ryska marknaden och på grund av 
denna marknads oförutsägbarhet. Från Ukrainas håll visas att tack vare ATM-åtgärderna har 
landets export till EU ökat under det första halvåret 2014 (med +25,0 % till ett värde av 
587 miljoner dollar) och att denna ökning nästan uppvägde minskningen av landets export till 
Ryssland (-24,5 %, till ett värde av 592 miljoner dollar). Med tanke på andra faktorer som 
deprecieringen av valutan, spridningseffekterna från de ryska repressalierna mot ukrainsk 
export till Ryssland och återhämtningen i Europa, ser det ut att ske en omorientering från den 
ryska marknaden till den europeiska, och ATM-åtgärderna ökar otvivelaktigt möjligheterna 
för ukrainska producenter och företag att söka nya marknader och minska de negativa 
konsekvenserna av de ryska handelsrepressalierna mot Ukraina.
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Denna tendens är mycket viktig för Ukraina och dess företag samtidigt som de ekonomiska 
konsekvenserna för EU av den ukrainska exportökningen inte kan vara något annat än mycket 
begränsad med tanke på asymmetrin i ekonomiska termer mellan de två handelspartnerna. 
Dessutom avspeglar handelskoncessionerna de välbalanserade resultaten från förhandlingarna 
med Ukraina i samband med DCFTA-avtalen och har fastställts med stor omsorg för att skapa 
lämpliga skyddsnivåer för känsliga sektorer i EU samtidigt som handeln underlättas med 
Ukraina.  Efterlevnad av och respekt för EU:s sanitära och fytosanitära standarder är en 
förutsättning på samma sätt som för handel med alla andra tredjeländer. Utvidgningen av 
förmånerna är kopplad till möjligheten att upphäva ATM-åtgärderna i händelse av bedrägeri 
eller antagande av negativa handelsåtgärder, och beviljandet är villkorat med att Ukraina 
respekterar demokratiska principer, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter och 
rättsstatsprincipen. Alla dessa åtgärder utgör ett extra skydd för EU samtidigt som handeln 
med Ukraina underlättas.

Föredraganden noterar att för att kunna upprätthålla samma höga stödnivå till Ukraina och 
öka säkerheten i handelsvillkoren för de ekonomiska aktörerna är det viktigt att parlamentet 
utnyttjar ett påskyndat förfarande för att behandla kommissionens förslag så att förlängningen 
skulle kunna tillämpas från den 2 november 2014, dvs. utan något avbrott. Även om det finns 
en möjlighet till retroaktiv tillämpning skulle företagen, om en förlängning inte skulle börja 
gälla direkt efter den 1 november, behöva verka under en ordning utan förmåner, stå inför 
rättslig osäkerhet och drabbas av ökade bördor, vilket skulle hämma den ukrainska importen 
till EU. Utöver ovanstående skulle ATM-åtgärderna ge den så väl behövda möjligheten för 
ukrainska producenter och företag att styra om sin export från den allt mer restriktiva 
ryska marknaden och också få incitament att anpassa sitt funktionssätt och sina standarder till 
EU:s och förbereda ett fullt genomförande av DCFTA-avtalen senast från och med den 
1 januari 2016.

I artikel 2 i associeringsavtalet med Ukraina fastställs att respekten för demokratiska 
principer, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter och respekt för rättsstatsprincipen, 
främjande av respekten för principerna om suveränitet och territoriell integritet, gränsernas 
okränkbarhet och oberoende, samt bekämpande av spridning av massförstörelsevapen, 
därmed sammanhängande material och bärare av sådana vapen utgör väsentliga beståndsdelar 
av det avtalet. Ukrainas respekt för dessa principer är också en förutsättning för de autonoma 
handelsförmåner som beviljas enligt förordning (EU) nr 374/2014. De volymer och tullar som 
beviljas av EU under 2014 enligt förordning (EU) nr 374/2014 ska fortsätta att tillämpas 
under 2015.

Föredraganden påpekar att det i det nuvarande läget skulle vara ett bevis för att EU kan 
handla snabbt, beslutsamt och i enlighet med sina politiska åtaganden om Europaparlamentet 
skulle kunna godkänna kommissionens förslag att förlänga förordningen som beviljar 
ATM-åtgärder för Ukraina i tid.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår föredraganden att Europaparlamentet ska godkänna 
kommissionens förslag utan ändringar.


