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31.3.2014 A7-0238/3 

Pozmeňujúci návrh  3 
Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0238/2014 
Paweł Zalewski 
Zníženie alebo odstránenie ciel na tovar s pôvodom na Ukrajine 
(COM(2014)0166-C7-0103/2014-2014/009(COD)) 

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 3 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) S cieľom predchádzať rizikám 
podvodov by mal byť nárok na získanie 
výhod plynúcich z autonómnych 
obchodných opatrení podmienený 
dodržiavaním príslušných pravidiel pôvodu 
výrobkov a súvisiacich postupov zo strany 
Ukrajiny, ako aj jej zapojením sa 
do účinnej administratívnej spolupráce 
s Úniou. Okrem toho by sa Ukrajina mala 
zdržať zavedenia nových ciel alebo 
poplatkov s rovnocenným účinkom alebo 
nových množstvových obmedzení alebo 
opatrení s rovnocenným účinkom, alebo 
zvýšenia existujúcich ciel alebo poplatkov 
alebo zavedenia akýchkoľvek iných 
obmedzení. V prípade nedodržania 
ktorejkoľvek z uvedených podmienok by 
Komisia mala byť oprávnená dočasne 
pozastaviť uplatňovanie všetkých 
preferencií alebo ich časti. 

(3) S cieľom predchádzať rizikám 
podvodov by mal byť nárok na získanie 
výhod plynúcich z autonómnych 
obchodných opatrení podmienený 
dodržiavaním príslušných pravidiel pôvodu 
výrobkov a súvisiacich postupov zo strany 
Ukrajiny, ako aj jej zapojením sa 
do účinnej administratívnej spolupráce 
s Úniou. Okrem toho by sa Ukrajina mala 
zdržať zavedenia nových ciel alebo 
poplatkov s rovnocenným účinkom alebo 
nových množstvových obmedzení alebo 
opatrení s rovnocenným účinkom, alebo 
zvýšenia existujúcich ciel alebo poplatkov 
alebo zavedenia akýchkoľvek iných 
obmedzení. Dôvodom na dočasné 

pozastavenie preferencií by malo byť 

vážne zhoršenie situácie v oblasti 

dodržiavania základných zásad 

demokracie a ľudských práv na Ukrajine 

vrátane základných pracovných práv. 
V prípade nedodržania ktorejkoľvek 
z uvedených podmienok by Komisia mala 
byť oprávnená dočasne pozastaviť 
uplatňovanie všetkých preferencií alebo ich 
časti. 

Or. en 
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31.3.2014 A7-0238/4 

Pozmeňujúci návrh  4 
Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0238/2014 
Paweł Zalewski 
Zníženie alebo odstránenie ciel na tovar s pôvodom na Ukrajine 
(COM(2014)0166-C7-0103/2014-2014/009(COD)) 

Návrh nariadenia 
Článok 2 – odsek 1 a (nový) 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Bez toho, aby boli dotknuté podmienky 

stanovené v tomto článku ods. 1, je nárok 

na získanie výhod z preferenčných 

opatrení podľa článku 1 podmienený 

dodržiavaním ľudských práv vrátane 

základných pracovných práv a základných 

zásad demokracie zo strany Ukrajiny. 

 Ak Ukrajina prijme opatrenia 

obmedzujúce ľudské práva a práva 

pracovníkov, Komisia okamžite navrhne 

pozastaviť preferenčné opatrenia. 

Or. en 

 
 


