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• Muutos kattaa esimerkiksi teollisuus- ja maataloustuotteet sekä teräksen

• Tilapäinen kaupan vapautus vuoden ajaksi

• EU on Ukrainan tärkein kauppakumppani

Tullien poistamisella parlamentti haluaa lieventää Venäjän aloittaman sodan vaikutuksia Ukrainan talouteen. © AFP/PHILIPPE
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Euroopan parlamentti hyväksyi torstaina EU:n tuontitullien ja -kiintiöiden poistamisen
ukrainalaisilta tuotteilta vuoden ajaksi.
 
Tullien väliaikaisella  poistamisella  pyritään tukemaan Ukrainan taloutta  nyt,  kun Venäjän
aloittama  sota  Ukrainaa  vastaan  vaikeuttaa  maan  kaupankäyntiä.  Parlamentti  käsitteli
lakimuutoksen  nopeutetusti,  ja  se  hyväksyttiin  äänin  515-32  (11  tyhjää).
 
Päätöksen myötä tuontitullit,  mm. teollisuustuotteiden ja elintarvikkeiden tariffikiintiöt  sekä
teräksen ns. anti-dumping-tullit  poistetaan ja tulohintajärjestelmät keskeytetään.
 
 
 
Kommentti
 
 
”Ukrainan taistelussa Venäjän hyökkäystä vastaan on kyse koko Euroopan, ei vain Ukrainan,
vapaudesta ja turvallisuudesta. Siksi meidän on tuettava Ukrainaa kaikin mahdollisin keinoin –
aseiden ja pakotteiden lisäksi myös kauppatoimilla. Riittävä tuki Ukrainalle tarkoittaa myös
maan  talouden  tukemista.  Tänään  osoitamme  horjumattoman  tukemme  Ukrainalle
ennennäkemättömillä  kaupan  vapautustoimilla.  Slava  Ukraini!”,  sanoi  Ukraina-asioissa
parlamentin  esittelijänä  toimiva  Sandra  Kalniete  (EPP,  Latvia).
 
 
 
Taustaa
 
 
EU ja Ukraina solmivat vuonna 2016 assosiaatiosopimuksen, joka loi niiden välille laaja-alaisen
vapaakauppa-alueen. Sen seurauksena ukrainalaiset tuotteet saavat tullietuuksia, kun niitä
viedään eurooppalaisille markkinoille.
 
EU on Ukrainan tärkein kauppakumppani, ja Ukrainan kaupankäynti EU:n kanssa oli vuonna
2021  40  prosentt ia  Ukrainan  kaikesta  tavarakaupasta.  Ukrainan  osuus  EU:n
kokonaiskaupankäynnistä  on  1,2  %.
 
 
 
Seuraavaksi
 
 
 
Muutos astuu voimaan seuraavana päivänä sen julkaisemisesta EU:n virallisessa lehdessä.
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https://www.europarl.europa.eu/meps/en/96934/SANDRA_KALNIETE/home
http://publications.europa.eu/resource/cellar/4589a50c-e6e3-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0008.03/DOC_1
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http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/votes.html?tab=votes#banner_session_live
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0138(COD)&l=en
https://ukraine.europarl.europa.eu/en/home.html
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)195&lang=fi
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EXPO_BRI(2022)639321
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EXPO_BRI(2022)639321
https://eur-lex.europa.eu/content/news/eu-measures-solidarity-ukraine.html?locale=fi
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/solidarity-with-ukraine_22705
https://twitter.com/EP_Trade

