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Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 23 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(23) Liidu makromajandusliku 

finantsabi suhtes tuleks kohaldada 

majanduspoliitilisi tingimusi, mis 

sätestatakse vastastikuse mõistmise 

memorandumis. Selleks et tagada 

ühetaolised rakendamistingimused ja 

tõhusus, tuleks komisjonile anda volitused 

pidada Ukraina ametiasutustega 

liikmesriikide esindajate komitee 

järelevalve all kooskõlas määrusega (EL) 

nr 182/2011 kõnealuste tingimuste üle 

läbirääkimisi. Selle määruse kohaselt 

tuleks reeglina kohaldada 

nõuandemenetlust, kui määruses ei ole 

sätestatud teisiti. Võttes arvesse asjaolu, et 

üle 90 miljoni euro suurusel abil võib olla 

oluline mõju, on seda künnisväärtust 

ületavate tehingute puhul asjakohane 

kasutada kontrollimenetlust. Pidades 

silmas Ukrainale antava liidu 

makromajandusliku finantsabi suurust, 

tuleks kontrollimenetlust kohaldada 
vastastikuse mõistmise memorandumi 

vastuvõtmisel ning abi vähendamisel, 

peatamisel või tühistamisel, 

(23) Liidu makromajanduslik finantsabi 

tuleks siduda tingimustega, mis ei ohusta 

riigi sotsiaalmajanduslikku stabiilsust, 

mille mõõdetav eesmärk on vaesuse 

vähendamine ja töökohtade loomine ning 

mis ei halvenda elanike juurdepääsu 

tervishoiule ja energiale. Need tingimused 

koos mõõtmiskriteeriumidega tuleks 

sätestada vastastikuse mõistmise 

memorandumis. Selleks et tagada 

ühetaolised rakendamistingimused ja 

tõhusus, tuleks komisjonile anda volitused 

pidada vastavalt Euroopa Parlamendi 

suunistele Ukraina ametiasutustega 

kõnealuste tingimuste üle läbirääkimisi 

pärast vastavate Ukraina sidusrühmade ja 

sotsiaalpartneritega konsulteerimist ning 

liikmesriikide esindajate komitee 

järelevalve all kooskõlas määrusega (EL) 

nr 182/2011. Läbirääkimiste tulemustest 

tuleks viivitamatult Euroopa 

Parlamendile teatada. Nimetatud määruse 

kohaselt tuleks reeglina kohaldada 

nõuandemenetlust, kui määruses ei ole 

sätestatud teisiti. Võttes arvesse asjaolu, et 

üle 90 miljoni euro suurusel abil võib olla 

oluline mõju, on seda künnisväärtust 

ületavate tehingute puhul asjakohane 

kasutada kontrollimenetlust. Ukrainale 

antava liidu makromajandusliku finantsabi 

suurust arvestades tuleks vastastikuse 

mõistmise memorandumi vastuvõtmisel 

ning abi mis tahes vähendamisel, 
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peatamisel või tühistamisel kohaldada 

kontrollimenetlust, 

Or. en 
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Artikkel 2 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liidu makromajandusliku 

finantsabi andmise eeltingimus on see, et 

Ukraina järgib tulemuslikke 

demokraatlikke mehhanisme (sh 

parlamentaarne mitmeparteisüsteem) ja 

õigusriigi põhimõtet ning tagab 

inimõiguste austamise. 

1. Liidu makromajandusliku 

finantsabi andmise eeltingimus on see, et 

Ukraina järgib tulemuslikke 

demokraatlikke mehhanisme (sh 

parlamentaarne mitmeparteisüsteem) ja 

õigusriigi põhimõtet ning tagab 

sõnavabaduse ja inimõiguste austamise. 

Enne teise osamakse tegemist tuleb 

kontrollida eelkõige seda, mil määral on 

täidetud liidu makromajandusliku 

finantsabi kokkulepitud erieesmärgid, mis 

seonduvad Ukraina riikliku rahanduse 

juhtimise tõhususe, läbipaistvuse ja 

aruandekohusluse suurendamisega, 

tulemusliku võitlusega korruptsiooni, 

rahapesu ja maksustamise vältimise vastu, 

rahanduse ja panganduse juhtimise ja 

järelevalve tagamise ning sotsiaalselt 

vastutustundlike struktuurireformidega, 

mille eesmärk on toetada kestlikku ja 

kaasavat majanduskasvu, luua töökohti, 

pakkuda elanikele jätkuvalt põhiteenuseid 

ning konsolideerida eelarvet. Komisjon ja 

Euroopa välisteenistus jälgivad 

korrapäraselt nii eeltingimuste kui ka 

kõnealuste eesmärkide täitmist ning 

annavad sellest aru Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule. 

Or. en 
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Artikkel 2 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liidu makromajandusliku 

finantsabi andmise eeltingimus on see, et 

Ukraina järgib tulemuslikke 

demokraatlikke mehhanisme (sh 

parlamentaarne mitmeparteisüsteem) ja 

õigusriigi põhimõtet ning tagab 

inimõiguste austamise. 

1. Liidu makromajandusliku 

finantsabi (MFA) andmise eeltingimus on 

see, et Ukraina täidab seniste ja tulevaste 

MFA programmidega seotud tingimusi, 

eeskätt seoses korruptsioonivastase 

võitlusega, järgib tulemuslikke 

demokraatlikke mehhanisme (sh 

parlamentaarne mitmeparteisüsteem) ja 

õigusriigi põhimõtet ning tagab 

sõnavabaduse, meediavabaduse ja 

inimõiguste, sh rahvusvähemuste õiguste 

austamise. 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Euroopa Liidu ja Ukraina 

vahelises vastastikuse mõistmise 

memorandumis sätestatakse seetõttu liidu 

makromajandusliku finantsabi 

osamaksete tegemiseks järgmised 

eeltingimused: 

 a) võetakse vastu korruptsioonivastase 

kohtu loomist ja toimimist sätestavad 

õigusaktid kooskõlas Veneetsia komisjoni 

soovitustega, mis puudutavad eeskätt 

kohtu pädevust, kohtunikukandidaatide 

sobivust ja pädevust, kandidaatide 

valikuprotsessi, milles osalevad 

rahvusvahelised eksperdid, ning 

kohtunike staatust; 

 b) luuakse tulemuslik riigiametnike 

varadeklaratsioonide kontrollimise 

süsteem; 

 c) Ukraina keskvalimiskomisjoni koosseis 

kajastab poliitilist tasakaalu, esindades 

kõiki asjaomaseid, eeskätt Ülemraadas 

esindatud poliitilisi jõude, ning sama 

põhimõtet rakendatakse ka piirkondlike 

valimiskomisjonide ning ringkonna 

valimiskomisjonide koosseisude puhul; 

Or. en 
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Artikkel 3 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon lepib vastavalt artikli 7 

lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele 

Ukraina ametiasutustega kokku liidu 

makromajandusliku finantsabi andmise 

eelduseks olevates selgelt määratletud 

majanduspoliitilistes ja finantstingimustes, 

milles on olulisel kohal struktuurireformid 

ja riigi rahanduse usaldusväärsus ning mis 

sätestatakse vastastikuse mõistmise 

memorandumis (edaspidi „vastastikuse 

mõistmise memorandum“), mis sisaldab 

kõnealuste tingimuste täitmise ajakava. 

Vastastikuse mõistmise memorandumis 

sätestatud majanduspoliitilised ja 

finantstingimused peavad olema kooskõlas 

artikli 1 lõikes 3 osutatud kokkulepete ja 

ühiste arusaamadega, sealhulgas Ukrainas 

IMFi toetusel rakendatavate 

makromajandusliku kohandamise ja 

struktuurireformi programmidega. 

1. Komisjon lepib vastavalt artikli 7 

lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele 

Ukraina ametiasutustega kokku liidu 

makromajandusliku finantsabi andmise 

eelduseks olevates selgelt määratletud 

poliitilistes, majanduslikes ja 

finantstingimustes, milles on olulisel kohal 

sotsiaalselt vastutustundlikud 

struktuurireformid ja riigi rahanduse 

usaldusväärsus ning mis sätestatakse 

vastastikuse mõistmise memorandumis 

(edaspidi „vastastikuse mõistmise 

memorandum“), mis sisaldab kõnealuste 

tingimuste täitmise täpset ajakava ja 

konkreetseid mõõtmiskriteeriume. 

Vastastikuse mõistmise memorandumis 

sätestatud poliitilised ja finantstingimused 

peavad olema kooskõlas artikli 1 lõikes 3 

osutatud kokkulepete ja ühiste 

arusaamadega, sealhulgas Ukrainas IMFi 

toetusel rakendatavate makromajandusliku 

kohandamise ja struktuurireformi 

programmidega. 

Or. en 

 


