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Poprawka  2 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Udzielenie dalszej pomocy makrofinansowej Ukrainie 

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

 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Od wiosny 2014 r. Ukraina 

realizuje ambitny program reform, których 

celem jest stabilizacja gospodarki 

i poprawa warunków życia jej obywateli. 

Ukraina i Unia opracowały wspólnie 

program reform (program 

stowarzyszeniowy, który został ostatnio 

zaktualizowany w marcu 2015 r.). 

Głównymi priorytetami tego programu są 

walka z korupcją oraz reformy 

konstytucyjne, wyborcze i sądownicze. 

(2) Od wiosny 2014 r. Ukraina 

realizuje ambitny program reform, których 

celem jest stabilizacja gospodarki 

i poprawa warunków życia jej obywateli. 

Ukraina i Unia opracowały wspólnie 

program reform (program 

stowarzyszeniowy, który został ostatnio 

zaktualizowany w marcu 2015 r.). 

Głównymi priorytetami tego programu są 

walka z korupcją oraz reformy 

konstytucyjne, wyborcze i sądownicze. 

Jednak z opublikowanego przez 

Transparency International wskaźnika 

postrzegania korupcji za 2017 r. wynika, 

że na całym kontynencie europejskim 

tylko w jednym kraju poziom korupcji był 

gorszy niż na Ukrainie. 

Or. en 
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Poprawka  3 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Udzielenie dalszej pomocy makrofinansowej Ukrainie 

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

 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 16 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (16a) Pomocy makrofinansowej Unii nie 

należy przeznaczać na operacje wojskowe 

ani na operacje bezpieczeństwa, aby nie 

podsycać wojny domowej na Ukrainie ani 

nie wikłać Unii w żadne działania 

wojskowe, jakimi mogłoby skutkować 

finansowanie tego rodzaju operacji. 

Or. en 
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Poprawka  4 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Udzielenie dalszej pomocy makrofinansowej Ukrainie 

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

 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 18 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) W celu zapewnienia skutecznej 

ochrony interesów finansowych Unii 

związanych z unijną pomocą 

makrofinansową Ukraina powinna 

wprowadzić stosowne środki w zakresie 

zapobiegania nadużyciom finansowym, 

korupcji i wszelkim innym 

nieprawidłowościom związanym z tą 

pomocą oraz w zakresie ich zwalczania. 

Należy również zapewnić kontrole 

przeprowadzane przez Komisję i kontrole 

przeprowadzane przez Trybunał 

Obrachunkowy. 

(18) W celu zapewnienia skutecznej 

ochrony interesów finansowych Unii 

związanych z unijną pomocą 

makrofinansową Ukraina powinna w trybie 

pilnym wprowadzić stosowne środki w 

zakresie zapobiegania nadużyciom 

finansowym, korupcji i wszelkim innym 

nieprawidłowościom związanym z tą 

pomocą oraz w zakresie ich zwalczania. 

Ponadto Ukraina powinna zaniechać 

dalszego nękania aktywistów 

nawołujących do zwalczania korupcji i do 

zwiększenia przejrzystości, co jest 

niepokojącym problemem w tym kraju. 
Należy również zapewnić kontrole 

przeprowadzane przez Komisję i kontrole 

przeprowadzane przez Trybunał 

Obrachunkowy, a pomoc makrofinansową 

powinno się ograniczyć lub wstrzymać w 

przypadku braku istotnej poprawy w tym 

zakresie. 

Or. en 
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Poprawka  5 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Udzielenie dalszej pomocy makrofinansowej Ukrainie 

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

 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 18 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (18a) Ważnym krokiem w ramach 

działań antykorupcyjnych, jaki Ukraina 

powinna podjąć, aby otrzymać pomoc 

makrofinansową Unii, jest ustanowienie 

naczelnego sądu antykorupcyjnego, 

którego powołanie zostało początkowo 

zablokowane przez władze Ukrainy. 

Pracownicy i sędziowie tego sądu powinni 

być politycznie niezależni od rządu 

Ukrainy oraz powinni co roku 

przedkładać osobiste oświadczenia o 

stanie majątkowym, które powinny być 

monitorowane przez międzynarodowe 

agencje mające doświadczenie w tego 

rodzaju sprawozdawczości. 

Or. en 
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Poprawka  6 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Udzielenie dalszej pomocy makrofinansowej Ukrainie 

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

 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 – ustęp 5 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5a. Pomocy makrofinansowej Unii nie 

można przeznaczać na operacje wojskowe 

ani na operacje bezpieczeństwa. 

Or. en 

 


