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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Selleks et vältida pettuseohtu, peaks 

Ukraina ühepoolsete kaubandussoodustuste 

saamiseks järgima toodete päritolu 

käsitlevaid eeskirju ja nendega seotud 

menetlusi ning tegema liiduga tõhusat 

halduskoostööd. Lisaks sellele peaks 

Ukraina hoiduma uute tollimaksude või 

muude samaväärsete maksude ja uute 

koguseliste piirangute või muude 

samaväärsete meetmete kehtestamisest, 

samuti olemasolevate tollimaksumäärade 

või muude maksude suurendamisest või 

mis tahes muude piirangute kehtestamisest. 

Juhul kui kõnealuseid tingimusi ei täideta, 

peaksid komisjonil olema volitused 

ajutiselt peatada kõikide või osa 

soodustuste kohaldamine. 

(3) Selleks et vältida pettuseohtu, peaks 

Ukraina ühepoolsete kaubandussoodustuste 

saamiseks järgima toodete päritolu 

käsitlevaid eeskirju ja nendega seotud 

menetlusi ning tegema liiduga tõhusat 

halduskoostööd. Lisaks sellele peaks 

Ukraina hoiduma uute tollimaksude või 

muude samaväärsete maksude ja uute 

koguseliste piirangute või muude 

samaväärsete meetmete kehtestamisest, 

samuti olemasolevate tollimaksumäärade 

või muude maksude suurendamisest või 

mis tahes muude piirangute kehtestamisest. 

Demokraatia aluspõhimõtete järgimise ja 

inimõiguste olukorra, sealhulgas töötajate 

põhiõiguste halvenemine Ukrainas peaks 

olema põhjus soodustuste ajutiseks 

peatamiseks. Juhul kui kõnealuseid 

tingimusi ei täideta, peaksid komisjonil 

olema volitused ajutiselt peatada kõikide 

või osa soodustuste kohaldamine. 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Ilma et see piiraks käesoleva artikli 

lõikes 1 sätestatud tingimuste 

kohaldamist, on artiklis 1 osutatud 

sooduskorra saamise tingimuseks 

inimõiguste, sealhulgas töötajate 

põhiõiguste, ja demokraatia 

aluspõhimõtete järgimine Ukraina poolt. 

 Kui Ukraina võtab vastu inimõigusi või 

töötajate õigusi piiravad meetmed, peatab 

komisjon kohe sooduskorra kohaldamise. 

Or. en 

 

 


