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PR_COD_1app 

 

 

Objaśnienie używanych znaków 

*Procedura konsultacji  

 *** Procedura zgody 

 ***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie) 

 ***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie) 

 ***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie) 

 

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 

projekcie aktu) 

 

 

 

 

Poprawki do projektu aktu 

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn 
 

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 

kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 

w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 

kursywą w prawej kolumnie. 

 

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 

rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 

odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 

nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 

odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka.  

 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego 

 

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 

Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą 

symbolu ▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie 

nowego tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub 

przekreślenie zastąpionego tekstu.  

Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 

wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu. 
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy 

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

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

(COM(2014) 166), 

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 207 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 

Komisję (C7–0103/2014), 

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając art.55 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A7-0238/2014), 

1. zatwierdza swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przyjmując wniosek Komisji; 

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 

wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

i Komisji, a także parlamentom narodowym. 
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UZASADNIENIE 

Sprawozdawca przychyla się do tego wniosku ustawodawczego bez wprowadzania poprawek 

i proponuje, aby Parlament przyjął go bez dokonywania zmian, ze względu na pilność sytuacji 

na Ukrainie. Istotnie na Ukrainie w ciągu ostatnich miesięcy miała miejsce dramatyczna 

sytuacja polityczna i nowy rząd Ukrainy potrzebuje zdecydowanego i natychmiastowego 

wsparcia ze strony Europy, aby stawić czoła naciskom zewnętrznym oraz przezwyciężyć 

trudności gospodarcze i finansowe.  

 

Wniosek Komisji stanowi zdecydowane polityczne i gospodarcze wsparcie dla Ukrainy i aby 

zawarte w nim cele mogły zostać w pełni osiągnięte, musi zostać szybko przyjęty w 

pierwszym czytaniu przez współustawodawców, tak aby mógł zostać szybko podpisany i 

wdrożony. Jednostronne preferencje handlowe są skutecznym narzędziem UE (jak 

zaobserwowano w przypadku wina z Mołdawii w zeszłym roku) i jednym z podstawowych 

elementów pakietu pomocy dla Ukrainy przedstawionego przez Komisję w dniu 5 marca i 

popartego przez Radę w dniu 6 marca.  

 

Wniosek jest zarówno bardzo przydatny, jak i bardzo rozsądny. Poprzez czasowe i 

jednostronne ograniczenie barier handlowych (taryf, kwot lub kontyngentów taryfowych) na 

przywóz towarów ukraińskich do UE na poziomie uzgodnionym dwustronnie przez UE i 

Ukrainę w ramach negocjacji dotyczących utworzenia pogłębionej i kompleksowej strefy 

wolnego handlu (DCFTA), niniejszy wniosek przyczyni się do zwiększenia wielkości 

wywozu ukraińskich przedsiębiorstw oraz do zróżnicowania miejsc przeznaczenia wywozu. 

Innymi słowy, te jednostronne preferencje pomogą Ukrainie poczynić oszczędności na 

poziomie około kilkuset milionów euro w ciągu nadchodzących miesięcy. (Komisja oceniła, 

że dzięki pogłębionej i kompleksowej strefie wolnego handlu, ukraińscy eksporterzy 

zaoszczędzą kwoty rzędu 487 mln EUR rocznie dzięki zmniejszeniu ceł importowych UE, co 

stanowi zmniejszenie o 98.1 % ceł w ujęciu wartości wymiany handlowej).  

 

Zaowocuje to poprawą niepewnej sytuacji w bilansie płatniczym Ukrainy i większym 

napływem do kraju walut obcych, co przyczyni się do przywrócenia stabilności gospodarczej 

i finansowej oraz zmniejszy ryzyko dewaluacji waluty na Ukrainie. Działając w sposób 

szybki i zdecydowany, Unia umożliwi Ukrainie przywrócenie właściwych warunków 

gospodarczych i przygotowanie się do podpisania układu o stowarzyszeniu między UE a 

Ukrainą / umowy dotyczącej pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu. 

 

Ponadto wniosek jest bardzo wyważony: jego skutki są ograniczone w czasie i ustanawia on 

minimalne oczekiwania, które Ukraina musi spełnić, aby móc korzystać z jednostronnych 

preferencji. Środki mają obowiązywać do czasu podpisania i tymczasowego stosowania przez 

UE i Ukrainę umowy dotyczącej pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu 

parafowanej przez obie strony w dniu 19 lipca 2012 r. lub najpóźniej do dnia 1 listopada 2014 

r. Aby móc korzystać z jednostronnych preferencji Ukraina będzie musiała przestrzegać reguł 

pochodzenia, zapewniając, że wywożone produkty rzeczywiście pochodzą z Ukrainy, oraz 

współpracować z Unią w celu zapobiegania ryzyku nadużyć finansowych. UE utrzymuje 

również ogólną klauzulę ochronną w przypadku, gdyby wskutek liberalizacji przywozu z 
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Ukrainy gwałtowny wzrost przywozu do UE spowodował poważne szkody dla unijnych 

producentów w danym sektorze. 
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