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BG Единство в многообразието BG 

6.6.2018 A8-0183/2 

Изменение  2 

Уилям (граф на) Дартмът, Йорг Мойтен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0183/2018 

Ярослав Валенса 

Допълнителна макрофинансова помощ на Украйна 

(COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) 

 

Предложение за решение 

Съображение 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) От пролетта на 2014 г. Украйна 

започна да изпълнява амбициозна 

програма за реформи, имаща за цел 

стабилизиране на икономиката и 

подобряване на поминъка на 

гражданите. Украйна и Съюзът 

изготвиха съвместно програма за 

реформи (Програмата за асоцииране, 

която последно бе актуализирана през 

март 2015 г.). Едни от най-важните 

приоритети в програмата са борбата 

срещу корупцията и конституционната, 

изборната и съдебната реформа. 

(2) От пролетта на 2014 г. Украйна 

започна да изпълнява амбициозна 

програма за реформи, имаща за цел 

стабилизиране на икономиката и 

подобряване на поминъка на 

гражданите. Украйна и Съюзът 

изготвиха съвместно програма за 

реформи (Програмата за асоцииране, 

която последно бе актуализирана през 

март 2015 г.). Едни от най-важните 

приоритети в програмата са борбата 

срещу корупцията и конституционната, 

изборната и съдебната реформа. 

Индексът за възприемане на 

корупцията обаче, изготвен от 

„Трансперънси интернешънъл“ за 

2017 г. показа, че по отношение на 

корупцията Украйна е постигнала 

втория най-слаб резултат сред 

държавите на европейския 

континент. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

6.6.2018 A8-0183/3 

Изменение  3 

Уилям (граф на) Дартмът, Йорг Мойтен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0183/2018 

Ярослав Валенса 

Допълнителна макрофинансова помощ на Украйна 

(COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) 

 

Предложение за решение 

Съображение 16 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (16a) Макрофинансовата помощ от 

Съюза не следва да се използва за 

целите на военни операции или 

операции за сигурност, за да не 

ескалира още повече гражданската 

война в Украйна и Съюзът да не се 

превръща в съучастник във военни 

действия, които могат да започнат в 

резултат от финансирането на тези 

операции. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

6.6.2018 A8-0183/4 

Изменение  4 

Уилям (граф на) Дартмът, Йорг Мойтен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0183/2018 

Ярослав Валенса 

Допълнителна макрофинансова помощ на Украйна 

(COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) 

 

Предложение за решение 

Съображение 18 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) За да се осигури ефикасна защита 

на финансовите интереси на Съюза, 

свързани с макрофинансовата помощ от 

Съюза, Украйна следва да предприеме 

подходящи мерки за предотвратяване на 

измамите, корупцията и всички други 

нередности, свързани с помощта, и за 

борба с тях. Освен това следва да се 

предвиди възможност Комисията да 

извършва проверки, а Сметната палата – 

одити. 

(18) За да се осигури ефикасна защита 

на финансовите интереси на Съюза, 

свързани с макрофинансовата помощ от 

Съюза, Украйна следва да предприеме 

спешни подходящи мерки за 

предотвратяване на измамите, 

корупцията и всички други нередности, 

свързани с помощта, и за борба с тях. 

Освен това Украйна следва да се 

въздържа от по-нататъшен тормоз 

на активисти, действащи в областта 

на борбата с корупцията и 

насърчаването на прозрачността, във 

връзка с което Украйна има 

тревожна статистика. Освен това 

следва да се предвиди възможност 

Комисията да извършва проверки, а 

Сметната палата – одити, и 

макрофинансовата помощ следва да 

бъдат намалена или отказана, ако не 

са направени значителни подобрения 

в това отношение. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

6.6.2018 A8-0183/5 

Изменение  5 

Уилям (граф на) Дартмът, Йорг Мойтен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0183/2018 

Ярослав Валенса 

Допълнителна макрофинансова помощ на Украйна 

(COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) 

 

Предложение за решение 

Съображение 18 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (18a) Важна стъпка в дейностите за 

борба с корупцията, които трябва да 

бъдат предприети от Украйна с цел 

получаване на макрофинансовата 

помощ от Съюза, е създаването на 

Върховния съд за борба с корупцията, 

което първоначално беше блокирано 

от украинските органи. 

Служителите и съдиите в този съд 

следва да бъдат политически 

независими от правителството на 

Украйна и следва да представят 

годишни лични декларации за 

финансови интереси, които следва да 

бъдат наблюдавани от международни 

организации с опит в този процес на 

докладване. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

6.6.2018 A8-0183/6 

Изменение  6 

Уилям (граф на) Дартмът, Йорг Мойтен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0183/2018 

Ярослав Валенса 

Допълнителна макрофинансова помощ на Украйна 

(COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) 

 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 5 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5a. Макрофинансовата помощ от 

Съюза не трябва да се използва за 

целите на военни операции или 

операции за сигурност. 

Or. en 

 


