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Predlog sklepa 

Uvodna izjava 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Od pomladi 2014 se Ukrajina 

zavzema za ambiciozen program reform, 

katerega cilj je stabilizirati gospodarstvo in 

izboljšati življenje njenih državljanov. 

Ukrajina in Unija sta skupaj opredelili 

načrt reform (pridružitveni načrt, ki je bil 

nazadnje posodobljen marca 2015). Boj 

proti korupciji ter ustavne, volilne in sodne 

reforme so med najpomembnejšimi 

prednostnimi nalogami programa. 

(2) Od pomladi 2014 se Ukrajina 

zavzema za ambiciozen program reform, 

katerega cilj je stabilizirati gospodarstvo in 

izboljšati življenje njenih državljanov. 

Ukrajina in Unija sta skupaj opredelili 

načrt reform (pridružitveni načrt, ki je bil 

nazadnje posodobljen marca 2015). Boj 

proti korupciji ter ustavne, volilne in sodne 

reforme so med najpomembnejšimi 

prednostnimi nalogami programa. A indeks 

zaznave korupcije, ki ga pripravlja 

organizacija Transparency International, 

za leto 2017 je pokazal, da ima Ukrajina v 

zvezi s korupcijo drugi najslabši rezultat 

med vsemi državami evropske celine. 

Or. en 
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William (earl) Darthmoutski, Jörg Meuthen 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Nadaljnja makrofinančna pomoč Ukrajini 

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

 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 16 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (16a) Makrofinančna pomoč Unije se ne 

bi smela uporabljati za vojaške ali 

varnostne operacije, da se državljanska 

vojna v Ukrajini ne bi še dodatno zaostrila 

in da Unija ne bi postala sostorilka pri 

kakršnih koli vojaških dejavnostih, do 

katerih bi lahko privedlo financiranje teh 

dejavnosti. 

Or. en 
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William (earl) Darthmoutski, Jörg Meuthen 
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Jarosław Wałęsa 

Nadaljnja makrofinančna pomoč Ukrajini 

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

 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 18 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(18) Da bi zagotovili učinkovito zaščito 

finančnih interesov Unije, povezanih z 

makrofinančno pomočjo Unije, bi morala 

Ukrajina sprejeti ustrezne ukrepe za 

preprečevanje goljufij, korupcije in drugih 

nepravilnosti, povezanih s pomočjo, ter boj 

proti njim. Poleg tega bi bilo treba sprejeti 

določbe, na podlagi katerih bi Komisija 

izvajala nadzor, Računsko sodišče pa 

revizije. 

(18) Da bi zagotovili učinkovito zaščito 

finančnih interesov Unije, povezanih z 

makrofinančno pomočjo Unije, bi morala 

Ukrajina sprejeti ustrezne nujne ukrepe za 

preprečevanje goljufij, korupcije in drugih 

nepravilnosti, povezanih s pomočjo, ter boj 

proti njim. Ukrajina bi se poleg tega 

morala vzdržati nadaljnjega nadlegovanja 

aktivistov, ki se zavzemajo za boj proti 

korupciji in za preglednost, v zvezi s čimer 

za Ukrajino obstajajo skrb vzbujajoči 

statistični podatki. Nadalje bi bilo treba 

sprejeti določbe, na podlagi katerih bi 

Komisija izvajala nadzor, Računsko 

sodišče pa revizije, in če v zvezi s tem ne 

bo prišlo do znatnih izboljšav, bi bilo treba 

makrofinančno pomoč zmanjšati ali 

ustaviti. 

Or. en 
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Nadaljnja makrofinančna pomoč Ukrajini 
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Predlog sklepa 

Uvodna izjava 18 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (18a) Pomemben ukrep, ki ga mora 

Ukrajina v okviru dejavnosti za boj proti 

korupciji izvesti, če želi prejeti 

makrofinančno pomoč Unije, je 

ustanovitev visokega sodišča za boj proti 

korupciji, kar so ukrajinske oblasti sprva 

zavrnile. Osebje in sodniki sodišča bi 

morali biti politično neodvisni od 

ukrajinske vlade in bi morali vsako leto 

predložiti osebne izjave o finančnih 

interesih, ki jih bi morale spremljati 

mednarodne agencije, ki imajo izkušnje s 

takšnim poročanjem o dejavnostih. 

Or. en 
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William (earl) Darthmoutski, Jörg Meuthen 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Nadaljnja makrofinančna pomoč Ukrajini 

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

 

Predlog sklepa 

Člen 1 – odstavek 5 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 5a. Makrofinančna pomoč Unije se ne 

sme uporabljati za vojaške ali varnostne 

operacije. 

Or. en 

 


