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6.6.2018 A8-0183/8 

Amendement  8 

Helmut Scholz 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Verdere macrofinanciële bijstand aan Oekraïne 

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

 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 23 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) De macrofinanciële bijstand van de 

Unie moet onderworpen zijn aan 

economische beleidsvoorwaarden, die in 

een memorandum van overeenstemming 

moeten worden vastgelegd. Ter wille van 

de efficiëntie en om eenvormige 

voorwaarden voor de tenuitvoerlegging te 

waarborgen, moet de Commissie bevoegd 

zijn om met de Oekraïense overheid 

onderhandelingen over die voorwaarden te 

voeren, onder toezicht van het comité van 

vertegenwoordigers van de lidstaten waarin 

Verordening (EU) nr. 182/2011 voorziet. 

Krachtens die verordening moet in alle 

andere gevallen dan die waarin die 

verordening voorziet, in de regel de 

raadplegingsprocedure worden gebruikt. 

Gezien de mogelijk belangrijke gevolgen 

van bijstand van meer dan 

90 miljoen EUR, is het passend dat de 

onderzoeksprocedure wordt gebruikt voor 

verrichtingen boven die drempel. Gezien 

het bedrag van de macrofinanciële bijstand 

van de Unie aan Oekraïne moet op de 

goedkeuring van het memorandum van 

overeenstemming en voor het verlagen, 

opschorten of annuleren van de bijstand de 

onderzoeksprocedure worden toegepast, 

(23) De macrofinanciële bijstand van de 

Unie moet onderworpen zijn aan 

voorwaarden die de sociaaleconomische 

stabiliteit van het land niet in gevaar 

brengen en ook meetbaar gericht zijn op 

armoedebestrijding en het creëren van 

banen, en die de toegang van de bevolking 

tot gezondheidszorg en energie niet in het 

gedrang brengen. Deze voorwaarden, 

inclusief de meetcriteria, moeten in een 

memorandum van overeenstemming 

worden vastgelegd. Ter wille van de 

efficiëntie en om eenvormige voorwaarden 

voor de tenuitvoerlegging te waarborgen, 

moet de Commissie bevoegd zijn om met 

de Oekraïense overheid onderhandelingen 

over die voorwaarden te voeren, dit 

overeenkomstig de eisen van het Europees 

Parlement en na overleg met de relevante 

Oekraïense belanghebbenden en sociale 

partners alsmede onder toezicht van het 

comité van vertegenwoordigers van de 

lidstaten waarin Verordening (EU) nr. 

182/2011 voorziet. Het resultaat van deze 

onderhandelingen moet onverwijld aan 

het Europees Parlement worden 

voorgelegd. Krachtens bovengenoemde 

verordening moet in alle andere gevallen 

dan die waarin die verordening voorziet, in 

de regel de raadplegingsprocedure worden 

gebruikt. Gezien de mogelijk belangrijke 

gevolgen van bijstand van meer dan 
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90 miljoen EUR, is het passend dat de 

onderzoeksprocedure wordt gebruikt voor 

verrichtingen boven die drempel. Gezien 

het bedrag van de macrofinanciële bijstand 

van de Unie aan Oekraïne moet op de 

goedkeuring van het memorandum van 

overeenstemming en voor het verlagen, 

opschorten of annuleren van de bijstand de 

onderzoeksprocedure worden toegepast, 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/9 

Amendement  9 

Helmut Scholz 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Verdere macrofinanciële bijstand aan Oekraïne 

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

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Eerbiediging door Oekraïne van 

doeltreffende democratische mechanismen, 

waaronder een parlementair stelsel met 

meerdere partijen en de rechtsstaat, alsook 

de mensenrechten moet een 

randvoorwaarde zijn voor de toekenning 

van de macrofinanciële bijstand van de 

Unie. 

1. Eerbiediging door Oekraïne van 

doeltreffende democratische mechanismen, 

waaronder een parlementair stelsel met 

meerdere partijen en de rechtsstaat, alsook 

van de vrije meningsuiting en de 

mensenrechten moet een randvoorwaarde 

zijn voor de toekenning van de 

macrofinanciële bijstand van de Unie. 

Voordat de tweede tranche wordt 

uitbetaald moet met name worden 

nagegaan in hoeverre de specifieke 

doelstellingen van de macrofinanciële 

bijstand van de Unie bereikt zijn wat 

betreft versterking van de doelmatigheid, 

transparantie en controleerbaarheid van 

de beheersystemen voor de 

overheidsfinanciën in Oekraïne, wat 

betreft een doeltreffende aanpak van 

corruptie, witwaspraktijken en 

belastingontduiking alsmede het 

waarborgen van bestuur en toezicht in de 

financiële en bankensector, en wat betreft 

het bijdragen aan maatschappelijk 

verantwoorde structurele hervormingen 

die gericht zijn op de bevordering van 

duurzame en inclusieve groei, het 

scheppen van werkgelegenheid, het 

behoud van basisvoorzieningen voor de 

bevolking en begrotingsconsolidatie. 

De Commissie en de Europese Dienst 

voor extern optreden zien er regelmatig op 

toe dat aan de noodzakelijke voorwaarden 
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is voldaan en dat die doelstellingen 

worden verwezenlijkt, en brengen 

hierover verslag uit aan het Europees 

Parlement en de Raad. 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/10 

Amendement  10 

Helmut Scholz 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Verdere macrofinanciële bijstand aan Oekraïne 

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

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Eerbiediging door Oekraïne van 

doeltreffende democratische mechanismen, 

waaronder een parlementair stelsel met 

meerdere partijen en de rechtsstaat, alsook 

de mensenrechten moet een 

randvoorwaarde zijn voor de toekenning 

van de macrofinanciële bijstand van de 

Unie. 

1. Naleving door Oekraïne van de 

voorwaarden die verbonden zijn aan 

vorige en toekomstige MFB-

programma's, met name met betrekking 

tot de bestrijding van corruptie, en 

eerbiediging van doeltreffende 

democratische mechanismen, waaronder 

een parlementair stelsel met meerdere 

partijen en de rechtsstaat, vrije 

meningsuiting en pluralisme van de 

media, alsook waarborging door het land 

van de eerbiediging van de 

mensenrechten, met inbegrip van de 

eerbiediging van nationale minderheden, 

moeten randvoorwaarden zijn voor de 

toekenning van de macrofinanciële bijstand 

van de Unie. 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/11 

Amendement  11 

Helmut Scholz 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Verdere macrofinanciële bijstand aan Oekraïne 

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

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 – lid 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Het memorandum van 

overeenstemming tussen de Unie en 

Oekraïne moet dus als randvoorwaarden 

voor de toekenning van tranches in het 

kader van de macrofinanciële bijstand 

van de Unie onder meer bepalen dat: 

 a) wetgeving over de oprichting en 

werking van de 

corruptiebestrijdingsrechtbank wordt 

aangenomen, overeenkomstig de 

aanbevelingen van de Commissie van 

Venetië, met name over de bevoegdheden 

van de rechtbank, de geschiktheid en 

vaardigheden van kandidaten voor het 

ambt van rechter, de selectieprocedure 

voor kandidaten, waarbij internationale 

deskundigen betrokken moeten worden, 

en de status van rechters; 

 b) een doeltreffend systeem voor de 

verificatie van vermogensaangiften van 

ambtenaren wordt ingevoerd; 

 c) de samenstelling van de centrale 

kiescommissie van Oekraïne een politiek 

evenwicht weerspiegelt waarin alle 

relevante politieke krachten 

vertegenwoordigd zijn, met name degene 

die in de Verkhovna Rada 

vertegenwoordigd zijn, en terugkomt in de 

samenstelling van alle regionale 

kiescommissies en alle kiescommissies 

van de districten. 
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Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/12 

Amendement  12 

Helmut Scholz 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Verdere macrofinanciële bijstand aan Oekraïne 

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

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 3 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Commissie bereikt, 

overeenkomstig de in artikel 7, lid 2, 

bedoelde onderzoeksprocedure, met de 

Oekraïense autoriteiten overeenstemming 

over duidelijke voorwaarden inzake 

economisch beleid en financiële 

voorwaarden, gericht op structurele 

hervormingen en gezonde 

overheidsfinanciën, waaraan de 

macrofinanciële bijstand van de Unie 

onderworpen is en die worden vastgelegd 

in een memorandum van overeenstemming 

(hierna "het memorandum van 

overeenstemming" genoemd), dat een 

tijdschema bevat voor het voldoen van die 

voorwaarden. De in het memorandum van 

overeenstemming vastgelegde 

voorwaarden inzake economisch beleid en 

financiële voorwaarden stroken met de in 

artikel 1, lid 3, bedoelde overeenkomsten 

of afspraken, met inbegrip van de 

programma's voor macro-economische 

aanpassing en structurele hervorming die 

door Oekraïne met steun van het IMF 

worden uitgevoerd. 

1. De Commissie bereikt, 

overeenkomstig de in artikel 7, lid 2, 

bedoelde onderzoeksprocedure, met de 

Oekraïense autoriteiten overeenstemming 

over duidelijke politieke, economische en 

financiële voorwaarden, gericht op 

maatschappelijk verantwoorde structurele 

hervormingen en gezonde 

overheidsfinanciën, waaraan de 

macrofinanciële bijstand van de Unie 

onderworpen is en die worden vastgelegd 

in een memorandum van overeenstemming 

(hierna "het memorandum van 

overeenstemming" genoemd), dat een 

nauwkeurig tijdschema en concrete 

meetcriteria bevat voor het voldoen van 

die voorwaarden. De in het memorandum 

van overeenstemming vastgelegde 

politieke en financiële voorwaarden 

stroken met de in artikel 1, lid 3, bedoelde 

overeenkomsten of afspraken, met inbegrip 

van de programma's voor macro-

economische aanpassing en structurele 

hervorming die door Oekraïne met steun 

van het IMF worden uitgevoerd. 

Or. en 

 


