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6.6.2018 A8-0183/8 

Ändringsförslag  8 

Helmut Scholz 

för GUE/NGL-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 23 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(23) Unionens makroekonomiska stöd 

bör ges på ekonomiskpolitiska villkor som 

fastställs i ett samförståndsavtal. För att 

säkerställa enhetliga villkor för 

genomförandet, och av effektivitetsskäl, 

bör kommissionen bemyndigas att 

förhandla om sådana villkor med de 

ukrainska myndigheterna under 

övervakning av kommittén med företrädare 

för medlemsstaterna i enlighet med 

förordning (EU) nr 182/2011. Enligt den 

förordningen bör det rådgivande 

förfarandet som allmän regel tillämpas i 

alla andra fall än de som föreskrivs i 

densamma. Med hänsyn till den potentiellt 

stora inverkan som stöd som överstiger 

90 miljoner EUR kan ha är det lämpligt att 

tillämpa granskningsförfarandet för 

transaktioner som överstiger detta 

tröskelvärde. Med tanke på storleken på 

unionens makroekonomiska stöd till 

Ukraina bör granskningsförfarandet 

tillämpas vid antagandet av 

samförståndsavtalet och vid minskning, 

uppskjutande eller indragning av stödet. 

(23) Unionens makroekonomiska stöd 

bör ges på villkor som inte äventyrar 

landets socioekonomiska stabilitet, och 

som på ett mätbart sätt är inriktade på 

bekämpning av fattigdom och skapande 

av arbetstillfällen, och som inte minskar 

befolkningens tillgång till hälso- och 

sjukvård samt energi. Dessa villkor, 

inklusive mätkriterier, bör fastställas i ett 

samförståndsavtal. För att säkerställa 

enhetliga villkor för genomförandet, och av 

effektivitetsskäl, bör kommissionen 

bemyndigas att i enlighet med 

Europaparlamentets riktlinjer, och efter 

samråd med berörda ukrainska 

intressenter och arbetsmarknadsparter, 

förhandla om sådana villkor med de 

ukrainska myndigheterna under 

övervakning av kommittén med företrädare 

för medlemsstaterna i enlighet med 

förordning (EU) nr 182/2011. Resultatet av 

dessa förhandlingar bör utan dröjsmål 

läggas fram för Europaparlamentet. 

Enligt den förordningen bör det rådgivande 

förfarandet som allmän regel tillämpas i 

alla andra fall än de som föreskrivs i 

densamma. Med hänsyn till den potentiellt 

stora inverkan som stöd som överstiger 

90 miljoner EUR kan ha är det lämpligt att 

tillämpa granskningsförfarandet för 

transaktioner som överstiger detta 

tröskelvärde. Med tanke på storleken på 
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unionens makroekonomiska stöd till 

Ukraina bör granskningsförfarandet 

tillämpas vid antagandet av 

samförståndsavtalet och vid minskning, 

uppskjutande eller indragning av stödet. 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/9 

Ändringsförslag  9 

Helmut Scholz 

för GUE/NGL-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 2 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Ett förhandsvillkor för beviljande 

av unionens makroekonomiska stöd ska 

vara att Ukraina respekterar faktiska 

demokratiska mekanismer, däribland ett 

parlamentariskt flerpartisystem och 

rättsstatsprincipen, samt garanterar respekt 

för de mänskliga rättigheterna. 

1. Ett förhandsvillkor för beviljande 

av unionens makroekonomiska stöd ska 

vara att Ukraina respekterar faktiska 

demokratiska mekanismer, däribland ett 

parlamentariskt flerpartisystem och 

rättsstatsprincipen, samt garanterar skydd 

av yttrandefriheten och respekt för de 

mänskliga rättigheterna. Före 

utbetalningen av den andra delen av 

stödet ska framför allt 

genomförandegraden för de 

överenskomna särskilda målen för 

unionens makroekonomiska stöd 

granskas avseende ökad effektivitet, 

transparens och ansvarsskyldighet i 

systemen för förvaltning av offentliga 

medel i Ukraina, avseende en effektiv 

bekämpning av korruption, penningtvätt 

och skatteflykt samt säkerställande av 

styrning och tillsyn av finans- och 

banksektorn och avseende socialt 

hållbara strukturreformer som syftar till 

att främja en hållbar tillväxt för alla, 

skapa sysselsättning, upprätthålla 

grundläggande tjänster för befolkningen 

och stärka de offentliga finanserna. Både 

uppfyllandet av förhandsvillkoren och 

uppnåendet av dessa mål bör regelbundet 

övervakas av kommissionen och 

Europeiska utrikestjänsten, samt 

rapporteras till Europaparlamentet och 

rådet. 
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6.6.2018 A8-0183/10 

Ändringsförslag  10 

Helmut Scholz 

för GUE/NGL-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 2 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Ett förhandsvillkor för beviljande 

av unionens makroekonomiska stöd ska 

vara att Ukraina respekterar faktiska 

demokratiska mekanismer, däribland ett 

parlamentariskt flerpartisystem och 

rättsstatsprincipen, samt garanterar respekt 

för de mänskliga rättigheterna. 

1. Ett förhandsvillkor för beviljande 

av unionens makroekonomiska stöd ska 

vara att Ukraina uppfyller de villkor som 

är knutna till tidigare och kommande 

makroekonomiska stödprogram, särskilt 

de som rör korruptionsbekämpning, 

respekterar faktiska demokratiska 

mekanismer, däribland ett parlamentariskt 

flerpartisystem och rättsstatsprincipen, 

yttrandefrihet och mediepluralism, samt 

garanterar respekt för de mänskliga 

rättigheterna, bland annat respekt för 

nationella minoriteter. 

Or. en 
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Helmut Scholz 

för GUE/NGL-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 2 – punkt 1a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Samförståndsavtalet mellan 

unionen och Ukraina ska därför som 

förhandsvillkor för delbetalningarna av 

unionens makroekonomiska stöd 

föreskriva följande: 

 (a) Att det antas lagstiftning om 

inrättande och drift av en 

korruptionsbekämpningsdomstol, som är i 

linje med Venedigkommissionens 

rekommendationer, särskilt om 

domstolens behörighet, valbarheten och 

behörigheten för kandidater till tjänsten 

som domare, förfarandet för urval av 

kandidater, vilket ska omfatta deltagande 

av internationella experter, och domarnas 

ställning. 

 (b) Att det inrättas ett system för effektiv 

kontroll av offentliga tjänstemäns 

redovisning av tillgångar. 

 (c) Att sammansättningen av Ukrainas 

centrala valkommission återspeglar en 

politisk balans som representerar alla 

berörda politiska krafter, särskilt de som 

är representerade i Ukrainas parlament 

(verkhovna rada), och upprepas i 

sammansättningen av 

distriktsvalnämnderna och alla lokala 

valnämnder. 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/12 

Ändringsförslag  12 

Helmut Scholz 

för GUE/NGL-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 3 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kommissionen ska, i enlighet med 

det granskningsförfarande som avses i 

artikel 7.2, komma överens med de 

ukrainska myndigheterna om tydligt 

definierade ekonomiskpolitiska och 

finansiella villkor rörande strukturreformer 

och sunda offentliga finanser för det 

makroekonomiska stödet och fastställa 

dessa i ett samförståndsavtal (nedan kallat 

samförståndsavtalet) tillsammans med en 

tidsfrist för deras uppfyllande. De 

ekonomiskpolitiska och finansiella 

villkoren i samförståndsavtalet ska vara 

förenliga med de avtal och 

överenskommelser som avses i artikel 1.3, 

inbegripet de makroekonomiska 

anpassnings- och strukturreformprogram 

som Ukraina genomför med stöd från IMF. 

1. Kommissionen ska, i enlighet med 

det granskningsförfarande som avses i 

artikel 7.2, komma överens med de 

ukrainska myndigheterna om tydligt 

definierade politiska, ekonomiska och 

finansiella villkor rörande socialt hållbara 

strukturreformer och sunda offentliga 

finanser för det makroekonomiska stödet 

och fastställa dessa i ett samförståndsavtal 

(nedan kallat samförståndsavtalet) 

tillsammans med en exakt tidsfrist och 

särskilda mätkriterier för deras 

uppfyllande. De politiska och finansiella 

villkoren i samförståndsavtalet ska vara 

förenliga med de avtal och 

överenskommelser som avses i artikel 1.3, 

inbegripet de makroekonomiska 

anpassnings- och strukturreformprogram 

som Ukraina genomför med stöd från IMF. 

Or. en 

 


