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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.6.2018 A8-0183/2 

Muudatusettepanek  2 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Täiendava makromajandusliku finantsabi andmine Ukrainale 

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

 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Ukraina on alates 2014. aasta 

kevadest viinud ellu kaugeleulatuvat 

reformiprogrammi, mille eesmärk on 

stabiliseerida majandust ja parandada 

kodanike toimetulekut. Ukraina ja liit on 

pannud ühiselt paika reformikava 

(assotsieerimiskava, mida ajakohastati 

viimati 2015. aasta märtsis). Võitlus 

korruptsiooni vastu ning põhiseaduse, 

valimis- ja kohtureformid on selles kavas 

peamiste prioriteetide hulgas. 

(2) Ukraina on alates 2014. aasta 

kevadest viinud ellu kaugeleulatuvat 

reformiprogrammi, mille eesmärk on 

stabiliseerida majandust ja parandada 

kodanike toimetulekut. Ukraina ja liit on 

pannud ühiselt paika reformikava 

(assotsieerimiskava, mida ajakohastati 

viimati 2015. aasta märtsis). Võitlus 

korruptsiooni vastu ning põhiseaduse, 

valimis- ja kohtureformid on selles kavas 

peamiste prioriteetide hulgas. 

Transparency Internationali 2017. aasta 

korruptsioonitajumise indeksi skaalal oli 

Ukraina siiski kõrge korruptsioonitaseme 

poolest kõigi Euroopa mandri riikide seas 

teisel kohal. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.6.2018 A8-0183/3 

Muudatusettepanek  3 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Täiendava makromajandusliku finantsabi andmine Ukrainale 

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

 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 16 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (16 a) Liidu makromajanduslikku 

finantsabi ei tohiks kasutada sõjalisteks 

ega julgeolekuoperatsioonideks, et mitte 

intensiivistada Ukrainas kodusõda ega 

teha liidust kaasosalist sõjalises tegevuses, 

mis selliste operatsioonide rahastamisest 

tuleneda võib. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.6.2018 A8-0183/4 

Muudatusettepanek  4 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Täiendava makromajandusliku finantsabi andmine Ukrainale 

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

 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 18 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(18) Selleks et tagada liidu 

makromajandusliku finantsabiga seotud 

liidu finantshuvide tõhus kaitse, peaks 

Ukraina võtma asjakohaseid meetmeid 

kõnealuse abiga seotud pettuse, 

korruptsiooni ja muude rikkumiste 

ärahoidmiseks ja tõkestamiseks. Lisaks 

tuleks sätestada, et komisjon teeb kontrolle 

ja kontrollikoda auditeid. 

(18) Selleks et tagada liidu 

makromajandusliku finantsabiga seotud 

liidu finantshuvide tõhus kaitse, peaks 

Ukraina võtma kiireloomulisi asjakohaseid 

meetmeid kõnealuse abiga seotud pettuse, 

korruptsiooni ja muude rikkumiste 

ärahoidmiseks ja tõkestamiseks. Samuti 

peaks Ukraina hoiduma 

korruptsioonivastaste ja läbipaistvust 

nõudvate aktivistide edasisest 

ahistamisest, mille kohta on Ukrainas 

murettekitavad andmed. Lisaks tuleks 

sätestada, et komisjon teeb kontrolle ja 

kontrollikoda auditeid, ning kui 

kõnealuses küsimuses ei tehta 

märkimisväärseid edusamme, tuleks 

makromajanduslikku finantsabi 

vähendada või selle andmine peatada. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  5 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 
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Raport A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Täiendava makromajandusliku finantsabi andmine Ukrainale 

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

 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 18 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (18 a) Ukraina peaks liidult 

makromajandusliku finantsabi saamiseks 

astuma korruptsioonivastases tegevuses 

olulise sammu, luues kõrgema 

korruptsioonivastase kohtu, millele 

Ukraina ametiasutused algselt vastuseisu 

osutasid. Kõnealuse kohtu töötajad ja 

kohtunikud peaksid olema Ukraina 

valitsusest poliitiliselt sõltumatud ning 

nad peaksid esitama iga-aastaseid isiklike 

finantshuvide deklaratsioone, mida 

peaksid jälgima rahvusvahelised 

agentuurid, kellel on sellise 

aruandlustegevuse alal kogemusi. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.6.2018 A8-0183/6 

Muudatusettepanek  6 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Täiendava makromajandusliku finantsabi andmine Ukrainale 

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

 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõige 5 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. Liidu makromajanduslikku 

finantsabi ei tohi kasutada sõjalisteks ega 

julgeolekuoperatsioonideks. 

Or. en 

 


