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20.3.2015 A8-0056/7 

Tarkistus  7 

Helmut Scholz 

GUE/NGL-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 – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Unioni myöntää Ukrainalle 

makrotaloudellisena rahoitusapuna, 

jäljempänä ’unionin makrotaloudellinen 

rahoitusapu’, enintään 1,8 miljardia euroa 

tukeakseen maan talouden vakauttamista ja 

merkittävää uudistusohjelmaa. 

Rahoitusavulla katetaan IMF:n ohjelmassa 

määritettyjä Ukrainan maksutasetarpeita. 

1. Unioni myöntää Ukrainalle 

makrotaloudellisena rahoitusapuna, 

jäljempänä ’unionin makrotaloudellinen 

rahoitusapu’, enintään 1,8 miljardia euroa 

tukeakseen maan talouden vakauttamista ja 

merkittävää perustuslaillisten, poliittisten, 

sosiaalisten ja taloudellisten uudistusten 

ohjelmaa varten sekä Ukrainan itäosan 

konfliktin ratkaisemiseksi Minskin 

yhteysryhmän tekemien sopimusten 

pohjalta. Rahoitusavulla katetaan IMF:n 

ohjelmassa määritettyjä Ukrainan 

maksutasetarpeita. 

Or. en 
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20.3.2015 A8-0056/8 

Tarkistus  8 

Helmut Scholz 

GUE/NGL-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 ja EU–Ukraina-

assosiaatio-ohjelmassa sekä Itä-Ukrainan 

konfliktin rauhanomaiseen ratkaisuun 

pyrkivän Minskin yhteysryhmän 

sopimuksissa vahvistettujen uudistuksia 

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 A8-0056/9 

Tarkistus  9 

Helmut Scholz 

GUE/NGL-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 

oikeusvaltioperiaatetta, ja taataan 

ihmisoikeuksien kunnioittaminen, ja että 

nämä varat on tarkoitettu yksinomaan 

käyttöön, joka ei ole sotilaallista eikä 

aiheuta Itä-Ukrainan konfliktin 

kärjistymistä. 

Or. en 
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20.3.2015 A8-0056/10 

Tarkistus  10 

Helmut Scholz 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0056/2015 

Gabrielius Landsbergis 

Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Ukrainalle 

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

Ehdotus päätökseksi 

3 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio sopii 7 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen Ukrainan viranomaisten kanssa 

unionin makrotaloudelliseen rahoitusapuun 

sovellettavista selkeästi määritellyistä 

talouspolitiikkaa ja rahoitusta koskevista 

ehdoista, joissa keskitytään 

rakenneuudistuksiin ja vakaaseen julkiseen 

talouteen; nämä ehdot vahvistetaan 

yhteisymmärryspöytäkirjassa, johon 

sisältyy mainittujen ehtojen täyttämisen 

aikataulu. Yhteisymmärryspöytäkirjassa 

esitettyjen talouspolitiikkaa ja rahoitusta 

koskevien ehtojen on oltava 

yhdenmukaisia 1 artiklan 3 kohdassa 

tarkoitettujen sopimusten tai 

yhteisymmärryspöytäkirjojen kanssa, 

mukaan lukien ne makrotalouden 

sopeutusohjelmat ja 

rakenneuudistusohjelmat, joita Ukraina on 

toteuttanut IMF:n tuella. 

1. Komissio sopii 7 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen Ukrainan viranomaisten kanssa 

unionin makrotaloudelliseen rahoitusapuun 

sovellettavista selkeästi määritellyistä 

politiikkaa ja rahoitusta koskevista 

ehdoista, joissa keskitytään konfliktin 

rauhanomaiseen ratkaisemiseen, 

yhteiskunnallisesti hyväksyttäviin 

rakenneuudistuksiin ja vakaaseen julkiseen 

talouteen; nämä ehdot vahvistetaan 

yhteisymmärryspöytäkirjassa, johon 

sisältyy mainittujen ehtojen täyttämisen 

aikataulu. Yhteisymmärryspöytäkirjassa 

esitettyjen ehtojen on oltava 

yhdenmukaisia 1 artiklan 3 kohdassa 

tarkoitettujen sopimusten tai 

yhteisymmärryspöytäkirjojen kanssa, 

mukaan lukien ne makrotalouden 

sopeutusohjelmat ja 

rakenneuudistusohjelmat, joita Ukraina on 

toteuttanut IMF:n tuella. 

Or. en 
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Helmut Scholz 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0056/2015 

Gabrielius Landsbergis 

Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Ukrainalle 

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

Ehdotus päätökseksi 

3 artikla – 4 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Komissio tarkistaa säännöllisin 

väliajoin, että 4 artiklan 3 kohdan ehdot 

täyttyvät edelleen ja että Ukrainan 

talouspolitiikka on unionin 

makrotaloudellisen rahoitusavun 

tavoitteiden mukaista. Tätä varten 

komissio sovittaa toimintansa tiiviisti 

yhteen IMF:n ja Maailmanpankin ja 

tarvittaessa Euroopan parlamentin ja 

neuvoston kanssa. 

4. Komissio tarkistaa säännöllisin 

väliajoin, että 4 artiklan 3 kohdan ehdot 

täyttyvät edelleen, mukaan lukien se, että 

Ukrainan politiikkatoimet ovat unionin 

makrotaloudellisen rahoitusavun 

tavoitteiden mukaisia. Tätä varten 

komissio sovittaa toimintansa tiiviisti 

yhteen IMF:n ja Maailmanpankin ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa. 

Or. en 
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20.3.2015 A8-0056/12 

Tarkistus  12 

Helmut Scholz 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0056/2015 

Gabrielius Landsbergis 

Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Ukrainalle 

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

Ehdotus päätökseksi 

4 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) jatkuvasti tyydyttävä edistyminen 

sellaisen toimenpideohjelman 

täytäntöönpanossa, joka sisältää 

määrätietoisia sopeuttamis- ja 

rakenneuudistustoimia, joita muu kuin 

ennaltavarautuva IMF:n luottojärjestely 

tukee; ja 

b) jatkuvasti tyydyttävä edistyminen 

sellaisen toimenpideohjelman 

täytäntöönpanossa, joka sisältää 

määrätietoisia uudistustoimia ja rauhan 

varmistavia toimia, joita muu kuin 

ennaltavarautuva IMF:n luottojärjestely 

tukee; ja 

  

Or. en 

 

 


