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Tarkistus  3 

Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0238/2014 

Paweł Zalewski 

Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin sovellettavien tullien alentaminen tai poistaminen 

(COM(2014)0166-C7-0103/2014-2014/009(COD)) 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) Petosriskien ehkäisemiseksi 

yksipuolisten tullietuuksien myöntämisen 

edellytyksenä olisi oltava, että Ukraina 

noudattaa tuotteiden alkuperää koskevia 

sääntöjä ja niihin liittyviä menettelyjä sekä 

osallistuu tehokkaaseen hallinnolliseen 

yhteistyöhön unionin kanssa. Lisäksi 

Ukrainan olisi pidättäydyttävä ottamasta 

käyttöön uusia tulleja tai vaikutukseltaan 

niitä vastaavia maksuja tai uusia 

määrällisiä rajoituksia tai vaikutukseltaan 

niitä vastaavia toimenpiteitä sekä 

lisäämästä voimassa olevien tullien ja 

maksujen määriä ja ottamasta käyttöön 

mitään muita rajoituksia. Komissio olisi 

valtuutettava keskeyttämään väliaikaisesti 

kaikki tullietuudet tai osan niistä, mikäli 

näitä ehtoja ei noudateta. 

(3) Petosriskien ehkäisemiseksi 

yksipuolisten tullietuuksien myöntämisen 

edellytyksenä olisi oltava, että Ukraina 

noudattaa tuotteiden alkuperää koskevia 

sääntöjä ja niihin liittyviä menettelyjä sekä 

osallistuu tehokkaaseen hallinnolliseen 

yhteistyöhön unionin kanssa. Lisäksi 

Ukrainan olisi pidättäydyttävä ottamasta 

käyttöön uusia tulleja tai vaikutukseltaan 

niitä vastaavia maksuja tai uusia 

määrällisiä rajoituksia tai vaikutukseltaan 

niitä vastaavia toimenpiteitä sekä 

lisäämästä voimassa olevien tullien ja 

maksujen määriä ja ottamasta käyttöön 

mitään muita rajoituksia. Tullietuuksien 

myöntäminen olisi voitava keskeyttää 

väliaikaisesti, jos demokratian ja 

ihmisoikeuksien perusperiaatteiden sekä 

työntekijöiden perusoikeuksien 

kunnioittaminen heikkenee vakavasti 

Ukrainassa. Komissio olisi valtuutettava 

keskeyttämään väliaikaisesti kaikki 

tullietuudet tai osan niistä, mikäli näitä 

ehtoja ei noudateta. 

Or. en 
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GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0238/2014 

Paweł Zalewski 

Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin sovellettavien tullien alentaminen tai poistaminen 

(COM(2014)0166-C7-0103/2014-2014/009(COD)) 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Oikeus hyödyntää 1 artiklalla 

käyttöön otettuja tullietuusmenettelyjä 

edellyttää, että Ukraina kunnioittaa 

ihmisoikeuksia, myös työntekijöiden 

keskeisiä oikeuksia ja demokratian 

perusperiaatteita, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta tämän artiklan 1 kohdassa 

säädettyjä edellytyksiä. 

 Jos Ukraina hyväksyy ihmisoikeuksia ja 

työntekijöiden oikeuksia rajoittavia 

toimenpiteitä, komissio keskeyttää 

suosituimmuusjärjestelyn soveltamisen 

välittömästi. 

Or. en 

 

 


