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Menettelyjen symbolit 

 * Kuulemismenettely  

 *** Hyväksyntämenettely 

 ***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely) 

 ***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely) 

 ***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely) 

 

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.) 

 

 

 

 

 

Tarkistukset säädösesitykseen 

 

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset 
 

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 

Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 

lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 

kursiivilla. 

 

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 

käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 

koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 

tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 

tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 

paikannus.  

 

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset 

 

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 

symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 

tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 

teksti poistetaan tai viivataan yli.  

Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 

merkitä. 
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Ukrainasta peräisin 

oleviin tavaroihin sovellettavien tullien alentamisesta tai poistamisesta 

(COM(2014)0166 – C7-0103/2014 – 2014/0090(COD)) 

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(COM(2014)0166), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

2 kohdan ja 207 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 

Euroopan parlamentille (C7-0103/2014), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

3 kohdan, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan, 

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A7-0238/2014), 

1. vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen; 

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 

aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella; 

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 



 

PE530.079v02-00 6/7 RR\1024276FI.doc 

FI 

PERUSTELUT 

Esittelijä kannattaa tämän säädösehdotuksen hyväksymistä ilman tarkistuksia ja ehdottaa, että 

parlamentti hyväksyy sen ilman muita muutoksia Ukrainan tilanteen kiireellisyyden vuoksi. 

Ajat ovat olleet Ukrainassa poliittisesti todella dramaattisia viime kuukausina, ja maan uusi 

hallitus tarvitsee EU:n vahvaa ja välitöntä tukea ulkoisten paineiden torjumiseksi sekä talous- 

ja rahoitusvaikeuksien voittamiseksi. 

 

Komission ehdotuksessa esitetään vahvaa poliittista ja taloudellista tukea Ukrainalle, ja jotta 

sen tavoitteet saavutettaisiin täysimääräisesti, lainsäätäjien on hyväksyttävä se pikaisesti 

ensimmäisessä käsittelyssä, jotta se voidaan allekirjoittaa ja panna täytäntöön nopeasti. 

Yksipuoliset tullietuudet ovat tehokas EU:n väline (kuten todettiin moldovalaista viiniä 

koskevassa tapauksessa viime vuonna) ja komission 5. maaliskuuta esittämän ja neuvoston 

6. maaliskuuta tukeman Ukrainan tukipaketin kulmakivi. 

 

Ehdotus on erittäin hyödyllinen ja järkevä. Alentamalla ukrainalaisten tavaroiden EU:hun 

tuontia koskevat kaupan esteet (joko tullit, kiintiöt tai tariffikiintiöt) tilapäisesti ja 

yksipuolisesti tasolle, josta on sovittu kahdenvälisesti EU:n ja Ukrainan pitkälle menevää ja 

laaja-alaista vapaakauppa-aluetta (DCFTA) koskevassa sopimuksessa, ehdotus auttaa 

ukrainalaisia yrityksiä lisäämään vientimääriään ja monipuolistamaan vientikohteitaan. Toisin 

sanoen nämä yksipuoliset tullietuudet auttavat Ukrainaa säästämään satoja miljoonia euroja 

tulevina kuukausina. (Komissio on arvioinut, että DCFTA:n ansiosta Ukrainan vientiyritykset 

säästäisivät 487 miljoonaa euroa vuodessa EU:n tuontitullien alenemisesta johtuen, mikä 

merkitsee sitä, että tulleista poistuu 98,1 prosenttia kauppa-arvosta laskettuna.) 

 

Tämän seurauksena Ukrainan maksutaseen epävarma tilanne paranee ja entistä enemmän 

ulkomaista valuuttaa tulee maahan, mikä edistää talouden ja rahoituksen vakauden 

palautumista ja vähentää valuutan devalvointiin liittyviä riskejä. Toimimalla nopeasti ja 

päättäväisesti EU antaa Ukrainalle kaikki mahdollisuudet palauttaa maahan vakaat 

taloudelliset olosuhteet ja valmistella EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen sekä 

vapaakauppa-aluetta koskevan sopimuksen allekirjoittamista. 

 

Lisäksi ehdotus on hyvin tasapainoinen: sen vaikutus on ajallisesti rajoitettu ja siinä esitetään 

vähimmäisedellytykset, jotka Ukrainan on täytettävä, jotta se voi hyödyntää yksipuolisia 

tullietuuksia. Toimenpiteiden on määrä jatkua siihen asti, kun EU ja Ukraina allekirjoittavat 

kummankin osapuolen 19. heinäkuuta 2012 parafoiman pitkälle menevää ja laaja-alaista 

vapaakauppa-aluetta koskevan sopimuksen ja soveltavat sitä tilapäisesti, tai korkeintaan 

1. marraskuuta 2014 asti. Yksipuolisia tullietuuksia hyödyntääkseen Ukrainan on 

noudatettava alkuperäsääntöjä ja vahvistettava, että viedyt tuotteet ovat todella peräisin 

Ukrainasta, ja tehtävä yhteistyötä EU:n kanssa kaikenlaisten riskien ja petosten välttämiseksi. 

EU säilyttää myös yleisen turvalausekkeen siltä varalta, että Ukrainan tuonnin vapauttamisen 

seurauksena EU:hun suuntautuva yllättävä tuonnin kasvu aiheuttaa vakavaa haittaa EU:n 

tuottajille jollakin alalla. 
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