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6.6.2018 A8-0183/8 

Tarkistus  8 

Helmut Scholz 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntäminen Ukrainalle 

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

 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 23 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(23) Unionin makrotaloudelliseen 

rahoitusapuun olisi sovellettava 

talouspoliittisia ehtoja, jotka vahvistetaan 

yhteisymmärryspöytäkirjassa. 

Yhdenmukaisen täytäntöönpanon 

varmistamiseksi sekä tehokkuussyistä 

komissio olisi valtuutettava 

neuvottelemaan tällaisista ehdoista 

Ukrainan viranomaisten kanssa 

jäsenvaltioiden edustajista muodostuvan 

komitean valvonnassa asetuksen (EU) N:o 

182/2011 mukaisesti. Mainitun asetuksen 

mukaisesti neuvoa-antavaa menettelyä olisi 

sovellettava pääsääntöisesti kaikkiin 

muihin kuin asetuksessa säädettyihin 

tapauksiin. Kun otetaan huomioon yli 

90 miljoonan euron suuruisen rahoitusavun 

mahdollisesti huomattava vaikutus, on 

asianmukaista käyttää tarkastelumenettelyä 

kyseisen raja-arvon ylittävien toimien 

osalta. Kun otetaan huomioon unionin 

Ukrainalle myöntämän makrotaloudellisen 

rahoitusavun määrä, 

yhteisymmärryspöytäkirjan hyväksymiseen 

ja avun vähentämiseen, keskeyttämiseen tai 

peruuttamiseen olisi sovellettava 

tarkastelumenettelyä, 

(23) Unionin makrotaloudelliseen 

rahoitusapuun olisi sovellettava ehtoja, 

jotka eivät vaaranna maan 

sosioekonomista vakautta, edistävät 

mitattavissa olevalla tavalla köyhyyden 

torjuntaa ja työpaikkojen luomista eivätkä 

heikennä kansalaisten 

terveydenhuoltopalvelujen ja energian 

saatavuutta. Nämä ehdot ja 

mittaamisperusteet olisi vahvistettava 
yhteisymmärryspöytäkirjassa. 

Yhdenmukaisen täytäntöönpanon 

varmistamiseksi sekä tehokkuussyistä 

komissio olisi valtuutettava 

neuvottelemaan tällaisista ehdoista 

Ukrainan viranomaisten kanssa Euroopan 

parlamentin ohjeita noudattaen, 

kuultuaan asiaa koskevia ukrainalaisia 

sidosryhmiä ja työmarkkinaosapuolia 

sekä jäsenvaltioiden edustajista 

muodostuvan komitean valvonnassa 

asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti. 

Näiden neuvottelujen tulokset olisi 

välitettävä Euroopan parlamentille 

viipymättä. Mainitun asetuksen mukaisesti 

neuvoa-antavaa menettelyä olisi 

sovellettava pääsääntöisesti kaikkiin 

muihin kuin asetuksessa säädettyihin 

tapauksiin. Kun otetaan huomioon yli 

90 miljoonan euron suuruisen rahoitusavun 

mahdollisesti huomattava vaikutus, on 

asianmukaista käyttää tarkastelumenettelyä 
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kyseisen raja-arvon ylittävien toimien 

osalta. Kun otetaan huomioon unionin 

Ukrainalle myöntämän makrotaloudellisen 

rahoitusavun määrä, 

yhteisymmärryspöytäkirjan hyväksymiseen 

ja avun vähentämiseen, keskeyttämiseen tai 

peruuttamiseen olisi sovellettava 

tarkastelumenettelyä, 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/9 

Tarkistus  9 

Helmut Scholz 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntäminen Ukrainalle 

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

 

Ehdotus päätökseksi 

2 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Unionin makrotaloudellisen 

rahoitusavun edellytyksenä on se, että 

Ukraina noudattaa tuloksellisia 

demokratian mekanismeja – kuten 

parlamentaarista monipuoluejärjestelmää – 

ja oikeusvaltioperiaatetta ja takaa 

ihmisoikeuksien kunnioittamisen. 

1. Unionin makrotaloudellisen 

rahoitusavun edellytyksenä on se, että 

Ukraina noudattaa tuloksellisia 

demokratian mekanismeja – kuten 

parlamentaarista monipuoluejärjestelmää – 

ja oikeusvaltioperiaatetta sekä takaa 

ilmaisunvapauden suojan ja 

ihmisoikeuksien kunnioittamisen. Ennen 

toisen erän maksamista on tarkastettava 

erityisesti unionin makrotaloudellisen 

rahoitusavun sovittujen erityistavoitteiden 

saavuttamisaste Ukrainan julkisten 

varainhoitojärjestelmien tehokkuuden, 

läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden 

lisäämisen osalta sekä se, että torjutaan 

tehokkaasti korruptiota, rahanpesua ja 

veronkiertoa, varmistetaan finanssi- ja 

pankkisektorin ohjaus ja hallinta ja 

toteutetaan sosiaalisesti kestäviä 

rakenneuudistuksia, joilla pyritään 

tukemaan kestävää ja osallistavaa kasvua, 

työpaikkojen luomista, väestön 

peruspalvelujen säilyttämistä ja julkisen 

talouden vakauttamista. Komission ja 

Euroopan ulkosuhdehallinnon on 

seurattava säännöllisesti sekä 

ennakkoedellytysten täyttymistä että 

näiden tavoitteiden saavuttamista ja 

raportoitava siitä Euroopan parlamentille 

ja neuvostolle. 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/10 

Tarkistus  10 

Helmut Scholz 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntäminen Ukrainalle 

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

 

Ehdotus päätökseksi 

2 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Unionin makrotaloudellisen 

rahoitusavun edellytyksenä on se, että 

Ukraina noudattaa tuloksellisia 

demokratian mekanismeja – kuten 

parlamentaarista monipuoluejärjestelmää – 

ja oikeusvaltioperiaatetta ja takaa 

ihmisoikeuksien kunnioittamisen. 

1. Unionin makrotaloudellisen 

rahoitusavun edellytyksenä on se, että 

Ukraina täyttää aiemmissa ja tulevissa 

makrotaloudellisen rahoitusavun 

ohjelmissa esitetyt ehdot ja etenkin 

korruption torjuntaan liittyvät ehdot ja 

että se noudattaa tuloksellisia demokratian 

mekanismeja – kuten parlamentaarista 

monipuoluejärjestelmää – ja 

oikeusvaltioperiaatetta, ilmaisunvapautta 

sekä tiedotusvälineiden moniarvoisuutta 
ja takaa ihmisoikeuksien ja myös 

kansallisten vähemmistöjen 
kunnioittamisen. 

Or. en 
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Tarkistus  11 

Helmut Scholz 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntäminen Ukrainalle 

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

 

Ehdotus päätökseksi 

2 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Euroopan unionin ja Ukrainan 

välisessä yhteisymmärryspöytäkirjassa on 

näin ollen ilmoitettava, että unionin 

makrotaloudellisen rahoitusavun erien 

maksaminen edellyttää, että 

 a) hyväksytään lainsäädäntöä, jossa 

säädetään Venetsian komission 

suositusten mukaisesti korruption 

torjuntaan erikoistuneen tuomioistuimen 

perustamisesta ja toiminnasta ja etenkin 

sen toimivallasta, tuomariehdokkaiden 

kelpoisuudesta ja pätevyydestä, 

ehdokkaiden valintaprosessista, jossa on 

mukana kansainvälisiä asiantuntijoita, ja 

tuomareiden asemasta 

 b) luodaan järjestelmä, jolla tarkistetaan 

tehokkaasti julkisten virkamiesten 

antamat sidonnaisuusilmoitukset 

 c) Ukrainan keskusvaalilautakunnan 

kokoonpano ilmentää poliittista 

tasapainoa siten, että edustettuina ovat 

kaikki merkittävät poliittiset ryhmittymät 

ja etenkin korkeimmassa neuvostossa 

(Verh’ovna Rada) edustettuina olevat 

ryhmät, ja samalla tavalla kootaan myös 

kaikki alueelliset vaalilautakunnat ja 

kaikki vaalipiirien vaalilautakunnat. 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/12 

Tarkistus  12 

Helmut Scholz 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntäminen Ukrainalle 

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

 

Ehdotus päätökseksi 

3 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio sopii 7 artiklan 

2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen Ukrainan 

viranomaisten kanssa unionin 

makrotaloudelliseen rahoitusapuun 

sovellettavista selkeästi määritellyistä 

talouspolitiikkaa ja rahoitusta koskevista 

ehdoista, joissa keskitytään 

rakenneuudistuksiin ja vakaaseen julkiseen 

talouteen; nämä ehdot vahvistetaan 

yhteisymmärryspöytäkirjassa, jäljempänä 

’yhteisymmärryspöytäkirja’, johon sisältyy 

mainittujen ehtojen täyttämisen aikataulu. 

Yhteisymmärryspöytäkirjassa esitettyjen 

talouspolitiikkaa ja rahoitusta koskevien 

ehtojen on oltava yhdenmukaisia 1 artiklan 

3 kohdassa tarkoitettujen sopimusten tai 

yhteisymmärryspöytäkirjojen kanssa, 

mukaan lukien ne makrotalouden 

sopeutusohjelmat ja 

rakenneuudistusohjelmat, joita Ukraina on 

toteuttanut IMF:n tuella. 

1. Komissio sopii 7 artiklan 2 

kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen Ukrainan viranomaisten kanssa 

unionin makrotaloudelliseen rahoitusapuun 

sovellettavista selkeästi määritellyistä 

politiikkaa, taloutta ja rahoitusta 

koskevista ehdoista, joissa keskitytään 

sosiaalisesti vastuullisiin 
rakenneuudistuksiin ja vakaaseen julkiseen 

talouteen; nämä ehdot vahvistetaan 

yhteisymmärryspöytäkirjassa, jäljempänä 

’yhteisymmärryspöytäkirja’, johon sisältyy 

mainittujen ehtojen täyttämisen tarkka 

aikataulu ja konkreettiset 

mittaamisperusteet. 

Yhteisymmärryspöytäkirjassa esitettyjen 

politiikkaa ja rahoitusta koskevien ehtojen 

on oltava yhdenmukaisia 1 artiklan 3 

kohdassa tarkoitettujen sopimusten tai 

yhteisymmärryspöytäkirjojen kanssa, 

mukaan lukien ne makrotalouden 

sopeutusohjelmat ja 

rakenneuudistusohjelmat, joita Ukraina on 

toteuttanut IMF:n tuella. 

Or. en 

 


