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Komisja proponuje przedłużenie o rok korzyści handlowych dla Ukrainy

Brussels, 23 lutego 2023 r.

Komisja zaproponowała dziś przedłużenie o kolejny rok zawieszenia ceł przywozowych, kontyngentów
i środków ochrony handlu w odniesieniu do ukraińskiego eksportu do Unii Europejskiej, znanych jako
autonomiczne środki handlowe. W ten sposób UE w dalszym ciągu udziela niesłabnącego wsparcia
ukraińskiej gospodarce i pomaga złagodzić trudną sytuację ukraińskich producentów i eksporterów
spowodowaną niczym niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresją wojskową Rosji.

Głównym celem autonomicznych środków handlowych jest wspieranie Ukrainy, ale także rozwianie
obaw o przemysł UE. W tym celu oraz z uwagi na znaczny wzrost importu niektórych produktów
rolnych z Ukrainy do UE w 2022 r. odnowione autonomiczne środki handlowe zawierają przyspieszony
mechanizm ochronny, który w razie potrzeby ma chronić rynek unijny.

Dalsze działania

Wniosek zostanie następnie rozpatrzony przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej z myślą
o zapewnieniu płynnego przejścia z obecnego systemu autonomicznych środków handlowych na
nowy.

Kontekst

Obowiązujące od 4 czerwca 2022 r. autonomiczne środki handlowe mają pozytywny wpływ na handel
Ukrainy z UE. Środki te, podobnie jak korytarze solidarnościowe, zagwarantowały, że przepływy
handlowe z Ukrainy do UE utrzymały się w 2022 r. na wyjątkowo stabilnym poziomie pomimo
zakłóceń spowodowanych wojną i ogólnej tendencji polegającej na znacznym spadku całego handlu
Ukrainy.

Autonomiczne środki handlowe, które mają jednostronny i tymczasowy charakter, znacznie
rozszerzają zakres liberalizacji ceł w ramach pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu
między UE a Ukrainą (DCFTA), ponieważ powodują zawieszenie wszystkich zaległych należności
celnych i kontyngentów, a także ceł antydumpingowych i środków ochronnych obowiązujących
względem ukraińskiego importu w tym trudnym dla Ukrainy okresie.

Więcej informacji

Odnowione autonomiczne środki handlowe – rozporządzenie

Monitorowanie importu z Ukrainy objętego środkami liberalizacji handlu

Stosunki handlowe UE z Ukrainą

Solidarność UE z Ukrainą – podejmowane działania
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Quotes:

Niczym niesprowokowana i nieuzasadniona agresja Rosji wobec Ukrainy poważnie szkodzi ukraińskiej gospodarce. Jak
zapowiedziano podczas wizyty kolegium komisarzy w Kijowie, podjęliśmy dziś decyzję o przedłużeniu zawieszenia ceł i środków
ochrony handlu. Jest to wyraz naszego stałego wsparcia politycznego i gospodarczego. W tych ciężkich czasach wspieramy
Ukrainę.
Przewodnicząca Ursula von der Leyen - 23/02/2023

Od początku rosyjskiej wojny napastniczej UE priorytetowo podchodzi do kwestii utrzymania funkcjonującej gospodarki Ukrainy.
Ma to zasadnicze znaczenie zarówno dla powodzenia działań wojennych, jak i dla długoterminowej odbudowy Ukrainy.
Niezachwiane wsparcie UE pomaga Ukrainie w utrzymaniu jej pozycji handlowej w stosunku do reszty świata oraz w dalszym
pogłębianiu wzajemnych stosunków handlowych.
Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy odpowiedzialny za handel - 23/02/2023

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2023)106&lang=pl
https://circabc.europa.eu/ui/group/09242a36-a438-40fd-a7af-fe32e36cbd0e/library/2b349d40-10e7-47b8-8c53-c471451529ed/details?download=true
https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/ukraine_en
https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/eu-ukraine-standing-together_pl
https://ec.europa.eu/avservices/avs/files/video6/repository/prod/photo/store/store2/1/P056321-765480.jpg
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