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Helmut Scholz 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Az Ukrajnának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatás 

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

 

Határozatra irányuló javaslat 

23 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) Az uniós makroszintű pénzügyi 

támogatást az egyetértési megállapodásba 

foglalandó gazdaságpolitikai feltételekhez 

kell kötni. A végrehajtás egységes 

feltételeinek biztosítása és a hatékonyság 

érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 

arra, hogy e feltételeket a 182/2011/EU 

rendelettel összhangban a tagállamok 

képviselőiből álló bizottság felügyelete 

alatt tárgyalja meg az ukrán hatóságokkal. 

Az említett rendelet értelmében általános 

szabályként a tanácsadó-bizottsági eljárást 

kell alkalmazni a rendeletben 

meghatározottaktól eltérő esetekben. 

Tekintettel a 90 millió EUR összeghatárnál 

nagyobb mértékű támogatás potenciálisan 

jelentős hatásaira, az említett összeghatár 

feletti műveletekre helyénvaló a 

vizsgálóbizottsági eljárást alkalmazni. 

Figyelemmel az Ukrajnának nyújtandó 

uniós makroszintű pénzügyi támogatás 

összegére, vizsgálóbizottsági eljárást kell 

alkalmazni az egyetértési megállapodás 

elfogadására, valamint a támogatás 

csökkentésére, felfüggesztésére és 

megszüntetésére, 

(23) Az uniós makroszintű pénzügyi 

támogatást a megfelelő mérési 

kritériumokkal együtt az egyetértési 

megállapodásba foglalandó olyan 

feltételekhez kell kötni, melyek nem 

veszélyeztetik az ország társadalmi-

gazdasági stabilitását és mérhetően a 

szegénység elleni küzdelemre és a 

munkahelyteremtésre irányulnak, 

valamint nem korlátozzák a lakosság 

hozzáférését az egészségügyi és 

energiaellátáshoz. Ezeket a feltételeket 

bele kell foglalni az egyetértési 

megállapodásba, a mérésre vonatkozó 

kritériumokkal együtt. A végrehajtás 

egységes feltételeinek biztosítása és a 

hatékonyság érdekében a Bizottságot fel 

kell hatalmazni arra, hogy e feltételeket az 

Európai Parlament előírásainak 

megfelelően, a főbb ukrán érdekelt 

felekkel és szociális partnerekkel folytatott 

konzultációkat követően és a 182/2011/EU 

rendelettel összhangban a tagállamok 

képviselőiből álló bizottság felügyelete 

alatt tárgyalja meg az ukrán hatóságokkal. 

A tárgyalás eredményéről késlekedés 

nélkül értesíteni kell az Európai 

Parlamentet. Az említett rendelet 

értelmében általános szabályként a 

tanácsadó-bizottsági eljárást kell 

alkalmazni a rendeletben 

meghatározottaktól eltérő esetekben. 
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Tekintettel a 90 millió EUR összeghatárnál 

nagyobb mértékű támogatás potenciálisan 

jelentős hatásaira, az említett összeghatár 

feletti műveletekre helyénvaló a 

vizsgálóbizottsági eljárást alkalmazni. 

Figyelemmel az Ukrajnának nyújtandó 

uniós makroszintű pénzügyi támogatás 

összegére, a vizsgálóbizottsági eljárást kell 

alkalmazni az egyetértési megállapodás 

elfogadására, valamint a támogatás 

csökkentésére, felfüggesztésére és 

megszüntetésére, 

Or. en 
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Határozatra irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az uniós makroszintű pénzügyi 

támogatás nyújtásának előfeltétele, hogy 

Ukrajna tiszteletben tartsa a hatékony 

demokratikus mechanizmusokat – többek 

között a többpárti parlamentáris rendszert – 

és a jogállamiságot, valamint garantálja az 

emberi jogok tiszteletben tartását. 

(1) Az uniós makroszintű pénzügyi 

támogatás nyújtásának előfeltétele, hogy 

Ukrajna tiszteletben tartsa a hatékony 

demokratikus mechanizmusokat – többek 

között a többpárti parlamentáris rendszert – 

és a jogállamiságot, valamint garantálja a 

véleménynyilvánítás szabadságának és az 

emberi jogoknak a tiszteletben tartását. A 

második részlet kifizetése előtt ellenőrizni 

kell különösen az uniós makroszintű 

pénzügyi támogatás megállapított konkrét 

célkitűzései Ukrajna általi teljesítésének 

mértékét az ukrajnai államháztartás-

irányítási rendszerek hatékonyságának, 

átláthatóságának és 

elszámoltathatóságának fokozása 

tekintetében, a korrupció, a pénzmosás és 

az adókikerülés elleni hatékony küzdelem, 

a pénzügyi és banki ágazat irányításának 

és felügyeletének biztosítása tekintetében, 

valamint a fenntartható és inkluzív 

növekedés, a munkahelyteremtés, a 

lakossági alapszolgáltatások megőrzését 

és az államháztartás konszolidációját 

célzó, szociális szempontból észszerű 

strukturális reformok tekintetében. A 

Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat 

rendszeresen nyomon követi az 

előfeltételek teljesülését és az említett 

célkitűzések megvalósulását, és erről 

jelentést készít az Európai Parlamentnek 

és a Tanácsnak. 
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Határozatra irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az uniós makroszintű pénzügyi 

támogatás nyújtásának előfeltétele, hogy 

Ukrajna tiszteletben tartsa a hatékony 

demokratikus mechanizmusokat – többek 

között a többpárti parlamentáris rendszert – 

és a jogállamiságot, valamint garantálja az 

emberi jogok tiszteletben tartását. 

(1) Az uniós makroszintű pénzügyi 

támogatás nyújtásának előfeltétele, hogy 

Ukrajna teljesítse az előző és az 

elkövetkező makroszintű pénzügyi 

támogatási programokhoz kapcsolódó, 

nevezetesen a korrupció elleni küzdelemre 

vonatkozó feltételeket, és tiszteletben tartsa 

a hatékony demokratikus 

mechanizmusokat – beleértve a többpárti 

parlamentáris rendszert – és a 

jogállamiságot, a szólásszabadságot, a 

médiapluralizmust, valamint garantálja az 

emberi jogok, köztük a nemzeti 

kisebbségek tiszteletben tartását. 

Or. en 
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Határozatra irányuló javaslat 

2 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az Európai Unió és Ukrajna 

közötti egyetértési megállapodásnak ezért 

a makroszintű pénzügyi támogatási 

program részletei folyósításának 

előfeltételeként kell megjelölnie többek 

között azt, hogy 

 a) a Velencei Bizottság ajánlásaival – 

nevezetesen a bíróság hatásköre, a bírói 

álláshelyek jelöltjeinek 

megválaszthatósága és hatáskörei, a 

nemzetközi szakértők bevonásával járó 

jelöltkiválasztási folyamat és a bírák 

jogállása tekintetében – összhangban álló 

jogszabályt fogadjanak el a 

korrupcióellenes bíróság létrehozásáról és 

működéséről; 

 b) a tisztviselők által tett 

vagyonnyilatkozatok hatékony 

ellenőrzésére szolgáló rendszert hozzanak 

létre; 

 c) az ukrán központi választási bizottság 

összetétele politikailag kiegyensúlyozott 

legyen, minden releváns politikai erőt 

képviseljen, nevezetesen a Verhovna 

Radában képviselteket, és valamennyi 

kerületi és körzeti választási bizottság 

összetételében is tükröződjön; 

Or. en 
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Határozatra irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság az e határozat 7. 

cikkének (2) bekezdésében megállapított 

vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 

megállapodik az ukrajnai hatóságokkal az 

uniós makroszintű pénzügyi támogatáshoz 

kapcsolódó, a strukturális reformokra és a 

rendezett államháztartásra összpontosító, 

pontosan meghatározott gazdaságpolitikai 

és pénzügyi feltételekről, amelyeket az e 

feltételek teljesítésére vonatkozó időkeretet 

is tartalmazó egyetértési megállapodásba 

kell foglalni (a továbbiakban: az 

egyetértési megállapodás). Az egyetértési 

megállapodásban meghatározott 

gazdaságpolitikai és pénzügyi 

feltételeknek összhangban kell állniuk az 1. 

cikk (3) bekezdésében említett 

megállapodásokkal és egyetértési 

megállapodásokkal, köztük a Ukrajna által 

az IMF támogatásával végrehajtott 

makrogazdasági kiigazítási és 

strukturálisreform-programokkal. 

(1) A Bizottság az e határozat 7. 

cikkének (2) bekezdésében megállapított 

vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 

megállapodik az ukrán hatóságokkal az 

uniós makroszintű pénzügyi támogatáshoz 

kapcsolódó, a szociálisan felelős 

strukturális reformokra és a rendezett 

államháztartásra összpontosító, pontosan 

meghatározott politikai, gazdasági és 

pénzügyi feltételekről, amelyeket az e 

feltételek teljesítésére vonatkozó pontos 

időkeretet és konkrét mérési kritériumokat 

is tartalmazó egyetértési megállapodásba 

kell foglalni (a továbbiakban: egyetértési 

megállapodás). Az egyetértési 

megállapodásban meghatározott politikai 

és pénzügyi feltételeknek összhangban kell 

állniuk az 1. cikk (3) bekezdésében említett 

megállapodásokkal és egyetértési 

megállapodásokkal, köztük a Ukrajna által 

az IMF támogatásával végrehajtott 

makrogazdasági kiigazítási és 

strukturálisreform-programokkal. 

Or. en 

 


