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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums 

 * Apspriežu procedūra  

 *** Piekrišanas procedūra 

 ***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums) 

 ***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums) 

 ***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums) 

 

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.) 

 

 

 

 

Grozījumi akta projektā 

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās 
 

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 

daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 

slīprakstā labajā slejā. 

 

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 

norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 

attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 

informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 

norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.  

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts. 

 

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 

simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 

treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.  

Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 

dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti. 
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par muitas nodokļu 

samazināšanu vai atcelšanu Ukrainas izcelsmes precēm 

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

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 

(COM(2014)0166), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. panta 

2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0103/2014), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu, 

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu, 

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu (A7-0238/2014), 

1. pieņem nostāju pirmajā lasījumā, atbalstot Komisijas priekšlikumu; 

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu 

būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu; 

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 

dalībvalstu parlamentiem. 
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PASKAIDROJUMS 

Referents šo likumdošanas priekšlikumu atbalsta negrozītu un ierosina arī Parlamentam to 

apstiprināt bez izmaiņām, jo situācija Ukrainā liecina, ka ir steidzami jārīkojas. Pēdējos 

mēnešos Ukraina ir piedzīvojusi patiesi dramatiskas politiskās pārmaiņas, un valsts jaunajai 

valdībai nekavējoties ir vajadzīga spēcīga Eiropas palīdzība, lai izturētu ārējo spiedienu un 

pārvarētu ekonomiskas un finansiālas grūtības. 

 

Komisijas priekšlikums apliecina nelokāmu politisko un ekonomisko atbalstu Ukrainai, un 

tajā noteiktos mērķus pilnībā varēs sasniegt tikai tad, ja abi likumdevēji šo tiesību aktu 

nevilcinoties pieņems pirmajā lasījumā, lai to varētu ātri parakstīt un īstenot. Autonomas 

tirdzniecības preferences ir ļoti iedarbīgs ES instruments (kā pagājušajā gadā tas novērots 

attiecībā uz Moldovas vīnu), un uz tām pamatojas Ukrainai paredzēto palīdzības pasākumu 

kopums, ko šā gada 5. martā ierosināja Komisija un nākamajā dienā atbalstīja Padome. 

 

Priekšlikums ir ne vien ļoti noderīgs, bet arī ļoti sensitīvs. Saskaņā ar šo priekšlikumu 

tirdzniecības ierobežojumi (tarifi, kvotas vai tarifa likmes kvotas) Ukrainas preču importam 

Eiropas Savienībā uz laiku tiks vienpusēji samazināti līdz līmenim, par kuru abas puses ir 

vienojušās ES un Ukrainas padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonas kontekstā, 

un tas palīdzēs Ukrainas uzņēmumiem palielināt savu eksporta apjomu un dažādot sava 

eksporta galamērķus. Citiem vārdiem sakot, šīs autonomās preferences palīdzēs Ukrainai 

nākamajos mēnešos ietaupīt līdz pat vairākiem simtiem miljonu eiro. (Komisija ir 

aprēķinājusi, ka, pateicoties padziļinātai un visaptverošai brīvās tirdzniecības zonai, Ukrainas 

eksportētāji katru gadu varētu ietaupīt EUR 487 miljonus, jo samazināsies ES ievedmuitas 

maksājumi, un attiecīgais samazinājums ir 98,1 % no nodevām komerciālās vērtības 

izteiksmē.)  

 

Līdz ar to uzlabosies Ukrainas maksājumu bilance, kas pašlaik ir bīstamā stāvoklī, un valsts 

saņems vairāk ārvalstu valūtas, un tas palīdzēs atjaunot ekonomikas un finanšu stabilitāti un 

mazinās valsts valūtas devalvācijas risku. Ar ātru un izlēmīgu ES rīcību Ukrainai ir 

nodrošinātas visas iespējas atgūt valsts ekonomisko stabilitāti un sagatavoties ES un Ukrainas 

asociācijas (padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonas) nolīguma parakstīšanai. 

 

Turklāt priekšlikums ir ļoti līdzsvarots — tiesību akts būs spēkā ierobežotu laiku, un Ukrainai 

būs jāizpilda ļoti maz prasību, lai saņemtu autonomās preferences. Pasākumi tiks veikti līdz 

brīdim, kad ES un Ukraina parakstīs un pagaidu kārtībā piemēros 2012. gada 19. jūlijā abu 

pušu parafēto padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonas nolīgumu, vai arī ne 

ilgāk kā līdz 2014. gada 1. novembrim. Lai saņemtu autonomās preferences, Ukrainai būs 

jāievēro produktu izcelsmes noteikumi, deklarējot, ka eksportētā produkcija patiešām ir ražota 

Ukrainā, un jāsadarbojas ar ES, cenšoties nepieļaut nekādu krāpšanas risku. ES ir noteikusi arī 

vispārēju drošības klauzulu, kas piemērojama gadījumā, ja Ukrainas preču importa 

liberalizācijas rezultātā pēkšņs un krass Eiropas Savienībā importētās produkcijas apjoma 

pieaugums kādā konkrētā nozarē nopietni kaitētu ES ražotājiem. 
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