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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.6.2018 A8-0183/2 

Tarkistus  2 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntäminen Ukrainalle 

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

 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(2) Ukraina on toteuttanut keväästä 

2014 alkaen kunnianhimoista 

uudistusohjelmaa, jonka tarkoituksena on 

vakauttaa maan taloutta ja parantaa sen 

kansalaisten toimeentuloa. Ukraina ja 

unioni ovat laatineet yhdessä 

uudistussuunnitelman (assosiaatio-

ohjelman, jota on viimeksi päivitetty 

maaliskuussa 2015). Sen tärkeimpiä 

painopisteitä ovat korruptiontorjunta sekä 

perustuslain, vaalijärjestelmän ja 

oikeuslaitoksen uudistaminen. 

(2) Ukraina on toteuttanut keväästä 

2014 alkaen kunnianhimoista 

uudistusohjelmaa, jonka tarkoituksena on 

vakauttaa maan taloutta ja parantaa sen 

kansalaisten toimeentuloa. Ukraina ja 

unioni ovat laatineet yhdessä 

uudistussuunnitelman (assosiaatio-

ohjelman, jota on viimeksi päivitetty 

maaliskuussa 2015). Sen tärkeimpiä 

painopisteitä ovat korruptiontorjunta sekä 

perustuslain, vaalijärjestelmän ja 

oikeuslaitoksen uudistaminen. 

Transparency International -järjestön 

vuoden 2017 korruptioindeksi osoitti 

kuitenkin, että Ukrainan korruptioaste oli 

Euroopan mantereen maista toiseksi 

huonoin. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.6.2018 A8-0183/3 

Tarkistus  3 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntäminen Ukrainalle 

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

 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (16 a) Unionin makrotaloudellista 

rahoitusapua ei saisi käyttää sotilas- tai 

turvallisuusoperaatioihin, jotta ei 

eskaloida Ukrainan sisällissotaa tai tehdä 

unionista osallista sotilaallisiin toimiin, 

joita tällaisten operaatioiden 

rahoittamisesta voi seurata. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.6.2018 A8-0183/4 

Tarkistus  4 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntäminen Ukrainalle 

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

 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(18) Sen varmistamiseksi, että unionin 

makrotaloudelliseen rahoitusapuun liittyvät 

unionin taloudelliset edut suojataan 

tehokkaasti, Ukrainan olisi toteutettava 

asianmukaisia toimenpiteitä, jotka liittyvät 

petosten, korruption ja muiden 

rahoitusapuun mahdollisesti liittyvien 

sääntöjenvastaisuuksien estämiseen ja 

torjumiseen. Lisäksi olisi säädettävä, että 

komissio huolehtii tarkastuksista ja 

tilintarkastustuomioistuin 

tilintarkastuksista. 

(18) Sen varmistamiseksi, että unionin 

makrotaloudelliseen rahoitusapuun liittyvät 

unionin taloudelliset edut suojataan 

tehokkaasti, Ukrainan olisi toteutettava 

kiireellisesti asianmukaisia toimenpiteitä, 

jotka liittyvät petosten, korruption ja 

muiden rahoitusapuun mahdollisesti 

liittyvien sääntöjenvastaisuuksien 

estämiseen ja torjumiseen. Ukrainan olisi 

lisäksi lopetettava korruptiota 

vastustavien ja avoimuutta vaativien 

kampanjoijien ahdistelu, sillä Ukrainan 

tilanne on tältä osin huolestuttava. Lisäksi 

olisi säädettävä, että komissio huolehtii 

tarkastuksista ja tilintarkastustuomioistuin 

tilintarkastuksista, ja makrotaloudellista 

rahoitusapua olisi vähennettävä tai se 

olisi keskeytettävä, jollei asiassa saada 

aikaan tuntuvia parannuksia. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.6.2018 A8-0183/5 

Tarkistus  5 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntäminen Ukrainalle 

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

 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (18 a) Ukrainan olisi unionin 

makrotaloudellista rahoitusapua 

saadakseen toteutettava 

korruptionvastaisia toimia, ja yhtenä 

merkittävänä toimenpiteenä olisi 

korruption torjuntaan erikoistuneen 

ylemmän tuomioistuimen perustaminen, 

jonka Ukrainan viranomaiset alun perin 

torjuivat. Tämän tuomioistuimen 

henkilöstön ja tuomareiden olisi oltava 

poliittisesti riippumattomia Ukrainan 

hallituksesta, ja heidän olisi annettava 

vuosittain ilmoitus taloudellisista 

sidonnaisuuksistaan sellaisten 

kansainvälisten virastojen valvonnassa, 

joilla on kokemusta tällaisten ilmoitusten 

käsittelemisestä. 

Or. en 



 

AM\1155384FI.docx  PE621.665v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.6.2018 A8-0183/6 

Tarkistus  6 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntäminen Ukrainalle 

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

 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 5 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 5 a. Unionin makrotaloudellista 

rahoitusapua ei saa käyttää sotilas- eikä 

turvallisuusoperaatioihin. 

Or. en 

 


