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Betänkande A7-0238/2014 
Paweł Zalewski 
Sänkning eller avskaffande av tullar på varor med ursprung i Ukraina 

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

Förslag till förordning 
Skäl 3 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) I syfte att förhindra alla former av 

bedrägeri, bör rätten att omfattas av 

autonoma handelsförmåner vara avhängig 

av att Ukraina följer gällande bestämmelser 

om varors ursprung och de därmed 

sammanhängande förfarandena samt 

medverkar i ett effektivt administrativt 

samarbete med unionen. Dessutom bör 

Ukraina avstå från att införa nya tullar eller 

avgifter med motsvarande verkan eller nya 

kvantitativa begränsningar eller åtgärder 

med motsvarande verkan och också avstå 

från att höja nu gällande tullar eller avgifter 

eller införa nya restriktioner. Om Ukraina 

underlåter att rätta sig efter något av dessa 

villkor, bör kommissionen ha befogenhet 

att tillfälligt upphäva alla eller en del av 

förmånerna. 

(3) I syfte att förhindra alla former av 

bedrägeri, bör rätten att omfattas av 

autonoma handelsförmåner vara avhängig 

av att Ukraina följer gällande bestämmelser 

om varors ursprung och de därmed 

sammanhängande förfarandena samt 

medverkar i ett effektivt administrativt 

samarbete med unionen. Dessutom bör 

Ukraina avstå från att införa nya tullar eller 

avgifter med motsvarande verkan eller nya 

kvantitativa begränsningar eller åtgärder 

med motsvarande verkan och också avstå 

från att höja nu gällande tullar eller avgifter 

eller införa nya restriktioner. En allvarlig 

försämring av respekten för de 

grundläggande principerna om demokrati 

och mänskliga rättigheter i Ukraina, 

medräknat arbetstagarnas grundläggande 

rättigheter, borde utgöra skäl för tillfälligt 

upphävande av förmånerna. Om Ukraina 

underlåter att rätta sig efter något av dessa 

villkor, bör kommissionen ha befogenhet 

att tillfälligt upphäva alla eller en del av 

förmånerna. 

Or. en 
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Förslag till förordning 
Artikel 2 – stycke 1a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Utan att det påverkar villkoren i 

punkt 1 i denna artikel bör rätten att ta 

del av de förmånsordningar som införs 

genom artikel 1 beviljas på villkor att 

Ukraina respekterar de mänskliga 

rättigheterna, däribland arbetstagarnas 

grundläggande rättigheter, och de 

grundläggande demokratiska principerna. 

 Om Ukraina antar åtgärder som 

inskränker de mänskliga rättigheterna 

och arbetstagarnas rättigheter bör 

kommissionen utan dröjsmål upphäva 

förmånsordningarna. 

Or. en 

 

 


