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6.6.2018 A8-0183/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Ďalšia makrofinančná pomoc Ukrajine 

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

 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Od jari 2014 Ukrajina začala 

s realizáciou ambiciózneho programu 

reforiem zameraného na stabilizáciu 

hospodárstva a zlepšenie života občanov. 

Ukrajina a EÚ spoločne vymedzili program 

reforiem (program pridruženia, ktorý bol 

naposledy aktualizovaný v marci 2015). 

Medzi najvyššie priority programu patrí 

boj proti korupcii, ale aj reforma ústavy, 

volebného systému a súdnictva. 

(2) Od jari 2014 Ukrajina začala 

s realizáciou ambiciózneho programu 

reforiem zameraného na stabilizáciu 

hospodárstva a zlepšenie života občanov. 

Ukrajina a EÚ spoločne vymedzili program 

reforiem (program pridruženia, ktorý bol 

naposledy aktualizovaný v marci 2015). 

Medzi najvyššie priority programu patrí 

boj proti korupcii, ale aj reforma ústavy, 

volebného systému a súdnictva. Z Indexu 

vnímania korupcie organizácie 

Transparency International za rok 2017 

však vyplýva, že Ukrajina má druhé 

najhoršie skóre v oblasti korupcie zo 

všetkých krajín na európskom kontinente. 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

6.6.2018 A8-0183/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Ďalšia makrofinančná pomoc Ukrajine 

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

 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 16 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (16a) Makrofinančná pomoc Únie by sa 

nemala využívať na účely vojenských 

alebo bezpečnostných operácií, aby 

nedošlo k zintenzívneniu občianskej vojny 

na Ukrajine a aby Únia nebola 

spoluzodpovedná za akékoľvek vojenské 

činnosti, ku ktorým by mohlo viesť 

financovanie takýchto operácií. 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Ďalšia makrofinančná pomoc Ukrajine 

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

 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 18 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(18) S cieľom zaistiť účinnú ochranu 

finančných záujmov Únie v súvislosti 

s makrofinančnou pomocou Únie by mala 

Ukrajina prijať vhodné opatrenia týkajúce 

sa predchádzania a boja proti podvodom, 

korupcii a všetkým ďalším 

nezrovnalostiam súvisiacim s touto 

pomocou. Okrem toho by sa malo stanoviť, 

že Komisia bude vykonávať kontroly 

a Dvor audítorov bude vykonávať audity. 

(18) S cieľom zaistiť účinnú ochranu 

finančných záujmov Únie v súvislosti 

s makrofinančnou pomocou Únie by mala 

Ukrajina bezodkladne prijať vhodné 

opatrenia týkajúce sa predchádzania a boja 

proti podvodom, korupcii a všetkým 

ďalším nezrovnalostiam súvisiacim s touto 

pomocou. Ukrajina by tiež mala zastaviť 

ďalšie obťažovanie aktivistov proti 

korupcii a za transparentnosť, ku 

ktorému dochádza na Ukrajine v 

znepokojivej miere. Okrem toho by sa 

malo stanoviť, že Komisia bude vykonávať 

kontroly a Dvor audítorov bude vykonávať 

audity, a makrofinančná pomoc by sa 

mala znížiť alebo pozastaviť, pokiaľ sa v 

tomto smere nedosiahnu výrazné 

zlepšenia. 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Ďalšia makrofinančná pomoc Ukrajine 

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

 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 18 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (18a) Dôležitým krokom v rámci boja 

proti korupcii, ktorý by mala Ukrajina 

uskutočniť v záujme získania 

makrofinančnej pomoci Únie, je zriadenie 

Najvyššieho súdu pre boj proti korupcii, 

ktoré ukrajinské orgány pôvodne 

zablokovali. Zamestnanci a sudcovia tohto 

súdu by mali byť politicky nezávislí od 

ukrajinskej vlády a mali by každoročne 

predkladať vyhlásenia o osobných 

finančných záujmoch, ktoré by mali 

monitorovať medzinárodné agentúry so 

skúsenosťami v tejto oblasti. 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Ďalšia makrofinančná pomoc Ukrajine 

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

 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 5 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 5a. Makrofinančná pomoc Únie sa 

nesmie využívať na účely vojenských 

alebo bezpečnostných operácií. 

Or. en 

 


