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20.3.2015 A8-0056/1 

Tarkistus  1 

William (The Earl of) Dartmouth 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0056/2015 

Gabrielius Landsbergis 

Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Ukrainalle 

COM(2015)0005 – C8-0005/2015 – 2015/0005(COD) 

Ehdotus päätökseksi 

1 a artikla (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a artikla 

 Edellä todetusta huolimatta Ukrainalle ei 

tulisi myöntää makrotaloudellista 

rahoitusapua ennen kuin tulitauko on 

ollut voimassa 30 päivää. 

Or. en 
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20.3.2015 A8-0056/2 

Tarkistus  2 

William (The Earl of) Dartmouth 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0056/2015 

Gabrielius Landsbergis 

Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Ukrainalle 

COM(2015)0005 – C8-0005/2015 – 2015/0005(COD) 

Ehdotus päätökseksi 

1 b artikla (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 b artikla 

 Edellä todetusta huolimatta Ukrainalle ei 

tulisi maksaa avustusta ennen kuin 

ulkoiset tarkastajat ovat hyväksyneet 

maksumenetelmän ja käytettävissä on 

varojen käytön seurannan mahdollistava 

varainhoidon valvonta. 

Or. en 
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20.3.2015 A8-0056/3 

Tarkistus  3 

Tiziana Beghin 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0056/2015 

Gabrielius Landsbergis 

Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Ukrainalle 

COM(2015)0005 – C8-0005/2015 – 2015/0005(COD) 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 3 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Komissio hallinnoi unionin 

makrotaloudellisen rahoitusavun 

maksamista Kansainvälisen 

valuuttarahaston (IMF) ja Ukrainan 

välisten sopimusten tai 

yhteisymmärryspöytäkirjojen sekä 

Euroopan naapuruuspolitiikan (ENP) 

puitteissa sovituissa EU–Ukraina-

assosiaatiosopimuksessa ja EU–Ukraina-

assosiaatio-ohjelmassa vahvistettujen 

talousuudistuksia koskevien keskeisten 

periaatteiden ja tavoitteiden kanssa 

yhteensopivalla tavalla Komissio antaa 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

säännöllisesti tietoja unionin 

makrotaloudellisesta rahoitusavusta, sen 

maksaminen mukaan lukien, ja toimittaa 

näille toimielimille asiaan liittyvät 

asiakirjat ajallaan. 

3. Komissio hallinnoi unionin 

makrotaloudellisen rahoitusavun 

maksamista Kansainvälisen 

valuuttarahaston (IMF) ja Ukrainan 

välisten sopimusten tai 

yhteisymmärryspöytäkirjojen sekä 

Euroopan naapuruuspolitiikan (ENP) 

puitteissa sovituissa EU–Ukraina-

assosiaatiosopimuksessa, jossa 

suosituimmuusaseman ehtona 

edellytetään, että Ukraina ei ota käyttöön 

uusia tulleja, ja EU–Ukraina-assosiaatio-

ohjelmassa vahvistettujen 

talousuudistuksia koskevien keskeisten 

periaatteiden ja tavoitteiden kanssa 

yhteensopivalla tavalla. Komissio antaa 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

säännöllisesti tietoja unionin 

makrotaloudellisesta rahoitusavusta, sen 

maksaminen mukaan lukien, ja toimittaa 

näille toimielimille asiaan liittyvät 

asiakirjat ajallaan. 

Or. en 
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20.3.2015 A8-0056/4 

Tarkistus  4 

Tiziana Beghin 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0056/2015 

Gabrielius Landsbergis 

Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Ukrainalle 

COM(2015)0005 – C8-0005/2015 – 2015/0005(COD) 

Ehdotus päätökseksi 

2 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Makrotaloudellisen rahoitusavun 

edellytyksenä on, että Ukrainassa 

noudatetaan tehokkaita demokraattisia 

mekanismeja, kuten parlamentaarista 

monipuoluejärjestelmää ja 

oikeusvaltioperiaatetta, ja taataan 

ihmisoikeuksien kunnioittaminen. 

1. Makrotaloudellisen rahoitusavun 

edellytyksenä on, että Ukrainassa 

noudatetaan tehokkaita demokraattisia 

mekanismeja, kuten parlamentaarista 

monipuoluejärjestelmää ja korruption 

vastaisen tarkistetun lainsäädännön 

täytäntöönpanoa ja 

oikeusvaltioperiaatetta, ja taataan 

ihmisoikeuksien kunnioittaminen. 

Or. en 
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20.3.2015 A8-0056/5 

Tarkistus  5 

Tiziana Beghin 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0056/2015 

Gabrielius Landsbergis 

Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Ukrainalle 

COM(2015)0005 – C8-0005/2015 – 2015/0005(COD) 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (9 a) Ukrainan korkein neuvosto hyväksyi 

28 päivänä joulukuuta lain, joka koski 

Ukrainan maksutaseen tasapainottamista 

noudattaen tullitariffeja ja kauppaa 

koskevan vuoden 1994 yleissopimuksen 

XII artiklaa, jossa määrätään 

tuontitullien tilapäisestä korottamisesta 5–

10 prosentilla 12 kuukauden ajan, millä 

on kielteisiä vaikutuksia unionin 

myöntämiin yksipuolisiin tullietuuksiin. 

Or. en 



 

AM\1054946FI.doc  PE552.276v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

20.3.2015 A8-0056/6 

Tarkistus  6 

Tiziana Beghin 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0056/2015 

Gabrielius Landsbergis 

Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Ukrainalle 

COM(2015)0005 – C8-0005/2015 – 2015/0005(COD) 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 23 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (23 a) Ukrainan korkeimpien 

virkamiesten keskuudessa rehottava 

korruptio muodostaa huomattavan esteen 

maahan tehtäville ulkomaisille 

investoinneille. Ukrainan oligarkkien 

yksityiset kaupalliset edut ovat olleet 

vaikuttamassa toimintapolitiikan 

laadintaan ja pakottaneet pk-yritykset pois 

markkinoilta. 

Or. en 

 

 


