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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

(3) Για την αποτροπή κάθε κινδύνου 

απάτης, η παροχή του ευεργετήµατος των 

αυτόνοµων εµπορικών προτιµήσεων θα 

πρέπει να τελεί υπό την αίρεση, αφενός, 

της συµµόρφωσης της Ουκρανίας µε τους 

σχετικούς κανόνες καταγωγής των 

προϊόντων και τις συναφείς διαδικασίες 

και, αφετέρου, της ανάπτυξης 

αποτελεσµατικής διοικητικής συνεργασίας 

µε την Ένωση. Επιπλέον, η Ουκρανία θα 

πρέπει να απόσχει από την επιβολή νέων 

δασµών ή επιβαρύνσεων ισοδύναµου 

αποτελέσµατος ή νέων ποσοτικών 

περιορισµών ή µέτρων ισοδύναµου 

αποτελέσµατος ή από την αύξηση του 

σηµερινού επιπέδου των δασµών ή 

επιβαρύνσεων ή από την επιβολή 

οποιωνδήποτε άλλων περιορισµών. Σε 

περίπτωση µη τήρησης οποιουδήποτε από 

τους όρους αυτούς, η Επιτροπή θα πρέπει 

να έχει την εξουσία να αναστείλει 

προσωρινά το σύνολο ή µέρος των 

προτιµήσεων. 

(3) Για την αποτροπή κάθε κινδύνου 

απάτης, η παροχή του ευεργετήµατος των 

αυτόνοµων εµπορικών προτιµήσεων θα 

πρέπει να τελεί υπό την αίρεση, αφενός, 

της συµµόρφωσης της Ουκρανίας µε τους 

σχετικούς κανόνες καταγωγής των 

προϊόντων και τις συναφείς διαδικασίες 

και, αφετέρου, της ανάπτυξης 

αποτελεσµατικής διοικητικής συνεργασίας 

µε την Ένωση. Επιπλέον, η Ουκρανία θα 

πρέπει να απόσχει από την επιβολή νέων 

δασµών ή επιβαρύνσεων ισοδύναµου 

αποτελέσµατος ή νέων ποσοτικών 

περιορισµών ή µέτρων ισοδύναµου 

αποτελέσµατος ή από την αύξηση του 

σηµερινού επιπέδου των δασµών ή 

επιβαρύνσεων ή από την επιβολή 

οποιωνδήποτε άλλων περιορισµών. Μια 
σοβαρή χειροτέρευση σε σχέση µε τις 
αρχές της δηµοκρατίας και των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην 
Ουκρανία, περιλαµβανοµένων των 
βασικών εργασιακών δικαιωµάτων, θα 
πρέπει να αποτελεί λόγο για την 
προσωρινή αναστολή των προτιµήσεων.  
Σε περίπτωση µη τήρησης οποιουδήποτε 

από τους όρους αυτούς, η Επιτροπή θα 

πρέπει να έχει την εξουσία να αναστείλει 

προσωρινά το σύνολο ή µέρος των 

προτιµήσεων. 
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Άρθρο 2 - παράγραφος 1α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  1α. Με την επιφύλαξη των όρων της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το 
ευεργέτηµα των προτιµησιακών 
ρυθµίσεων που εισάγονται µε το άρθρο 1 
εξαρτάται από τον εκ µέρους της 
Ουκρανίας σεβασµό των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των 
βασικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων, 
και των θεµελιωδών δηµοκρατικών 
αρχών.  

 Στην περίπτωση που η Ουκρανία 
υιοθετήσει µέτρα περιορισµού των 
ανθρωπίνων και εργασιακών 
δικαιωµάτων, η Επιτροπή αναστέλλει 
αµέσως τις προτιµησιακές ρυθµίσεις.  
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