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PR_COD_1app 

 

 

Označenie postupov 

 * Konzultácia 

 *** Súhlas 

 ***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie) 

 ***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie) 

 ***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie) 

 

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch 
 

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 

označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 

kurzívou v pravom stĺpci. 

 

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 

príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 

pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 

záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 

uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu. 

 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 

konsolidovaného textu 

 

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 

označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú (napríklad: „ABCD“). V prípade 

nahradenia sa nový text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa 

vymaže alebo sa prečiarkne.  

Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 

konečný text, sa však nevyznačujú. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o znížení alebo odstránení ciel na 

tovar s pôvodom na Ukrajine 

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

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM (2014)0166), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–

0103/2014), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0238/2014), 

1. prijíma návrh Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní; 

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 

návrh alebo ho nahradiť iným textom; 

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 

parlamentom. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Spravodajca podporuje tento legislatívny návrh bez zmeny a navrhuje, aby ho Parlament – 

vzhľadom na naliehavosť situácie na Ukrajine – bez ďalších zmien schválil. Ukrajina v 

posledných mesiacoch zažíva dramatické politické obdobie, pričom jej nová vláda potrebuje 

silnú a bezprostrednú európsku pomoc, aby mohla bojovať s vonkajšími tlakmi a prekonať 

hospodárske a finančné ťažkosti. 

 

Návrh Komisie predstavuje silnú politickú a hospodársku podporu Ukrajine a na to, aby sa v 

plnej miere dosiahli jeho ciele, ho spoluzákonodarcovia musia rýchlo prijať v prvom čítaní, 

aby ho bolo možné urýchlene podpísať a vykonávať. Jednostranné obchodné preferencie sú 

silným nástrojom EÚ (podobne ako v prípade moldavského vína v minulom roku) a 

základným kameňom balíka pomoci pre Ukrajinu, ktorý 5. marca predložila Komisia a 6. 

marca podporila Rada. 

 

Návrh je veľmi užitočný a veľmi uvážlivý. Návrh prostredníctvom dočasného a 

jednostranného zníženia prekážok obchodu (či už ciel, kvót alebo colných kvót) na dovoz 

tovaru z Ukrajiny do EÚ na úroveň obojstranne dohodnutú v rámci prehĺbenej a komplexnej 

zóny voľného obchodu (DCFTA) EÚ – Ukrajina pomôže ukrajinským spoločnostiam pri 

zvyšovaní ich objemov vývozu a pri diverzifikácii ich destinácií vývozu. Inými slovami, tieto 

jednostranné preferencie pomôžu Ukrajine usporiť niekoľko stoviek miliónov EUR v 

priebehu nasledujúcich mesiacov. (Komisia usúdila, že vďaka DCFTA by ukrajinskí 

vývozcovia usporili 487 miliónov EUR ročne z dôvodu znížených dovozných ciel EÚ, čo 

predstavuje odstránenie ciel týkajúcich sa 98,1 % hodnoty obchodu).  

 

Vďaka tomu sa neistá situácia v oblasti platobnej bilancie Ukrajiny zlepší a krajina získa viac 

finančných prostriedkov v cudzích menách, čo prispeje k obnove hospodárskej a finančnej 

stability a k zmierneniu rizika devalvácie meny v krajine. Ak bude EÚ konať rýchlo a 

rozhodne, poskytuje Ukrajine všetky možnosti na obnovu zdravých hospodárskych 

podmienok v krajine a pripraví ju na podpísanie dohody o pridružení medzi EÚ a 

Ukrajinou/DCFTA. 

 

Okrem toho je návrh veľmi vyvážený: jeho účinnosť je časovo obmedzená a ustanovuje 

minimálne očakávania, ktoré Ukrajina musí spĺňať, aby mohla mať prospech z 

jednostranných preferencií. Opatrenia majú trvať, kým EÚ a Ukrajina nepodpíšu a predbežne 

nezačnú uplatňovať dohodu o prehĺbenej a komplexnej zóne voľného obchodu, o ktorej obe 

strany začali rokovať 19. júla 2012, alebo najneskôr do 1. novembra 2014. Aby Ukrajina 

mohla využívať jednostranné preferencie, bude musieť dodržiavať pravidlá pôvodu, ktorými 

sa stanovuje, že vyvážané výrobky naozaj pochádzajú z Ukrajiny, a spolupracovať s EÚ pri 

predchádzaní rizikám podvodov. EÚ zachováva aj všeobecné ochranné ustanovenia pre 

prípad, že by v dôsledku liberalizácie dovozu z Ukrajiny došlo k náhlemu prudkému zvýšeniu 

objemu dovozu do EÚ, čo by zapríčinilo vážne poškodenie výrobcov EÚ v danom sektore. 
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