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6.6.2018 A8-0183/2 

Ändringsförslag  2 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Ytterligare makroekonomiskt stöd till Ukraina 

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

 

Förslag till beslut 

Skäl 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Ukraina började våren 2014 att 

genomföra ett ambitiöst reformprogram 

som syftar till att stabilisera landets 

ekonomi och förbättra invånarnas 

utkomstmöjligheter. Ukraina och unionen 

har gemensamt fastställt en reformagenda 

(associeringsagendan, senast uppdaterad i 

mars 2015). Högst på agendan står bland 

annat korruptionsbekämpning, författnings- 

och valreformer samt reform av 

rättsväsendet. 

(2) Ukraina började våren 2014 att 

genomföra ett ambitiöst reformprogram 

som syftar till att stabilisera landets 

ekonomi och förbättra invånarnas 

utkomstmöjligheter. Ukraina och unionen 

har gemensamt fastställt en reformagenda 

(associeringsagendan, senast uppdaterad i 

mars 2015). Högst på agendan står bland 

annat korruptionsbekämpning, författnings- 

och valreformer samt reform av 

rättsväsendet. Transparency 

Internationals rapport om 

korruptionsindex från 2017 visade 

emellertid att Ukraina hade det näst 

sämsta korruptionsresultatet av alla 

länder i Europa. 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/3 

Ändringsförslag  3 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Ytterligare makroekonomiskt stöd till Ukraina 

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

 

Förslag till beslut 

Skäl 16a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (16a) Unionens makroekonomiska stöd 

bör inte användas för militära eller 

säkerhetsrelaterade insatser, så att det 

inte bidrar till att trappa upp 

inbördeskriget i Ukraina eller till att göra 

unionen medskyldig till militär 

verksamhet som kan vara följden av att 

sådan verksamhet finansieras. 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/4 

Ändringsförslag  4 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Ytterligare makroekonomiskt stöd till Ukraina 

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

 

Förslag till beslut 

Skäl 18 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(18) För att säkerställa att EU:s 

finansiella intressen knutna till det 

makroekonomiska stödet skyddas effektivt 

bör Ukraina vidta lämpliga åtgärder för att 

förhindra och bekämpa bedrägerier, 

korruption och andra oriktigheter i 

samband med stödet. Det bör dessutom 

föreskrivas att kommissionen ska 

genomföra kontroller och revisionsrätten 

göra revisioner. 

(18) För att säkerställa att EU:s 

finansiella intressen knutna till det 

makroekonomiska stödet skyddas effektivt 

bör Ukraina brådskande vidta lämpliga 

åtgärder för att förhindra och bekämpa 

bedrägerier, korruption och andra 

oriktigheter i samband med stödet. 

Dessutom bör Ukraina avstå från 

ytterligare trakasserier gentemot aktivister 

som verkar mot korruption och för 

transparens, vilket är ett område som 

uppvisar stora brister i Ukraina. Det bör 

dessutom föreskrivas att kommissionen ska 

genomföra kontroller och revisionsrätten 

göra revisioner, samt att det 

makroekonomiska stödet bör minskas 

eller hållas inne om inte seriösa 

förbättringar görs. 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/5 

Ändringsförslag  5 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Ytterligare makroekonomiskt stöd till Ukraina 

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

 

Förslag till beslut 

Skäl 18a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (18a) Ett viktigt steg i det 

korruptionsbekämpningsarbete som 

Ukraina bör genomföra för att erhålla 

unionens makroekonomiska stöd är att 

inrätta den högsta domstolen för 

korruptionsbekämpning, vilken 

ursprungligen blockerades av de 

ukrainska myndigheterna. Personal och 

domare i domstolen bör vara politiskt 

oberoende av den ukrainska regeringen, 

och de bör årligen lämna in personliga 

deklarationer över ekonomiska intressen, 

vilket bör övervakas av internationella 

organ med erfarenhet av sådan 

rapporteringsverksamhet. 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/6 

Ändringsförslag  6 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Ytterligare makroekonomiskt stöd till Ukraina 

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

 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – punkt 5a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 5a. Unionens makroekonomiska stöd 

ska inte användas för militära eller 

säkerhetsrelaterade åtgärder. 

Or. en 

 


