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RÉASÚNÚ GEARR 

Tar éis iarraidh a fháil ó rialtas na hÚcráine, rinne an Coimisiún Eorpach moladh i leith clár 

nua Tacaíochta Mhacra-Airgeadais (TMA) a sholáthar don Úcráin atá bunaithe ar Airteagal 

212 CFAE, do mhéid suas le EUR 1 billiún a bheidh le soláthar i bhfoirm dhá iasacht 

mheántéarmacha nó fhadtéarmacha in dhá thráthchuid.  

Dhéanfadh an oibríocht nua TMA na trí oibríocht TMA a tháinig roimhe sin dar luach 

EUR 3.4 billiún san iomlán a chomhlánú, a tairgeadh don Úcráin ó 2014. Rinneadh 

EUR 2.8 billiún a eisíoc faoi na hoibríochtaí sin, lena n-áirítear EUR 1.6 billiún in 2014-2015 

(faoi TMA I agus TMA II mar a thugtar orthu) agus dhá thráthchuid EUR 600 milliún an 

ceann i mí Iúil 2015 agus in Aibreán 2017 (faoi TMA III). Níor eisíocadh an tríú tráthchuid, 

an ceann deireanach, dar luach EUR 600 milliún faoi TMA III, a bhí le heisíoc ar choinníoll 

go gcuirfí 21 bheart beartais a comhaontaíodh le húdaráis na hÚcráine chun feidhme. Cé gur 

chomhlíon an Úcráin líon mór gealltanas beartais a bhain leis an tráthchuid sin, ní raibh 

ceithre bheart, lena n-áirítear dhá bheart a bhain leis an gcomhrac i gcoinne an éillithe, curtha 

chun feidhme faoin tráth a d’imigh tréimhse bhailíochta na tacaíochta in éag in Eanáir 2018. 

Faoi na cúinsí sin, ní raibh an Coimisiún in acmhainn an tráthchuid dheireanach faoi TMA III 

a eisíoc agus cuireadh ar ceal go hoifigiúil í an 18 Eanáir 2018. 

Is é is cuspóir don TMA atá beartaithe ná cúnamh a thabhairt don Úcráin chun cuid dá 

riachtanais mhaoinithe sheachtracha bhreise a chumhdach in 2018-2019, agus comhardú 

na n-íocaíochtaí gearrthéarmacha agus leochaileachtaí fioscacha an gheilleagair a laghdú. Sa 

bhreis air sin, chuirfeadh an tacaíocht ón Aontas dreasachtaí ar fáil chun dlús a chur le 

hiarrachtaí na hÚcráine athchóirithe a chur i bhfeidhm trí Mheabhrán Tuisceana a 

chomhaontú le húdaráis na hÚcráine ina leagfaí amach pacáiste cuí beart a thacódh leis an 

gcoigeartú eacnamaíoch agus le hathchóirithe struchtúracha agus frith-éillithe. Tá leas á 

bhaint as cláir TMA cheana féin ag trí thír eile de na sé thír atá mar chuid de 

Chomhpháirtíocht an Oirthir – an Airméin, an Mholdóiv agus an Úcráin – mar aon le ceithre 

thír eile nach comhaltaí den Chomhpháirtíocht sin iad. 

De bhrí nár chuir an Úcráin an clár beartais a bhaineann le TMA III chun feidhme ina 

iomláine is iomchuí coinníollacha sonracha a áireamh i ndáil le gach aon cheann de dhá 

thráthchuid an chúnaimh sin. Go háirithe, ba cheart go n-áireofaí sna coinníollacha sin freisin 

na bearta nár cuireadh chun feidhme faoin gclár a tháinig roimhe sin ar an mbealach 

seo a leanas: 

 Maidir le dearbhuithe sócmhainní na n-oifigeach poiblí a fhíorú, ní mór don Choimisiún 

a éileamh go mbunófaí córas éifeachtach fíorúcháin, lena n-áirítear bogearraí 

uathoibríocha fíorúcháin a bhfuil rochtain dhíreach uathoibríoch acu ar bhunachair 

sonraí stáit agus ar chláir stáit. Sa Mheabhrán a bheidh le comhaontú leis an Úcráin 

faoin oibríocht TMA nua atá molta, ba cheart don Choimisiún a éileamh dá bhrí sin, go 

mbeadh an córas fíoraithe uathoibríoch thuasluaite i bhfeidhm agus ag feidhmiú, ina 

ndéanfar líon suntasach dearbhuithe a fhíorú tríd an gcóras uathoibríoch, agus ina 

dtabharfar tús áite d’oifigigh ardleibhéil, ag tráth eisíocaíochta an dara tráthchuid de 

chlár TMA IV.  

 Maidir le fíorú na sonraí a bheidh le cur ar fáil ag cuideachtaí i dtaca lena n-úinéirí 

tairbhiúla agus forfheidhmiú oibleagáid tuairiscithe na gcuideachtaí, lena n-áirítear in 

AE, ba cheart malartuithe saineolaithe idir an Úcráin agus AE a eagrú d’fhonn na bearta 

riachtanacha a leagan síos chun go mbeidh sé ar chumas na hÚcráine sásra fíoraithe a 
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chur chun feidhme. Ar an mbonn sin, ba cheart go sonrófaí sa Mheabhrán 

tagarmharcanna follasacha le haghaidh sásra fíoraithe mar choinníoll faoi chlár 

TMA IV.  

 Tá toirmeasc ar onnmhairiú adhmaid fós i bhfeidhm, rud nach bhfuil ag teacht leis an 

rún staonadh ó bhearta sriantacha trádála agus tá dlí lena n-aisghairfí an toirmeasc sin le 

breithniú fós ag an gcoiste parlaiminteach cuí san Úcráin. Ba cheart don Choimisiún 

obair i gcomhar le húdaráis na hÚcráine d’fhonn réiteach a fháil ar an bhfadhb i dtrácht, 

trí ionstraimí trádála tiomnaithe a úsáid, go háirithe an sásra socraíochta maidir le 

díospóid dhéthaobhach. 

 

Is uirlis úsáideach iad na coinníollacha atá ag gabháil leis an TMA chun athchóirithe a 

spreagadh, go háirithe na coinníollacha sin a bhaineann leis an daonlathas agus leis an smacht 

reachta. I measc na n-athchóirithe sin, tá rialtas na hÚcráine fós ag déanamh iarracht 

athchóirithe bunreachtúla sa bhreis a chur i gcrích. Tá gealltanas tugtha ag an rialtas i leith 

leasuithe breise a dhéanamh ar an mbunreacht i gcomhréir le moltaí Choimisiún na Veinéise 

cé go mbeadh faireachán an Choimisiúin agus na Seirbhíse Eorpaí Gníomhaíochta Seachtraí 

(SEGS), mar chuid den tacaíocht sin, iomchuí chomh maith. 

 

De bhrí go bhfuil comhrac éifeachtach in aghaidh an éillithe ríthábhachtach don phróiseas 

athchóirithe, ní mór béim a leagan ar an ngá atá le hiarrachtaí breise ón Úcráin sa 

chomhthéacs sin. Ní mór freagra a thabhairt chomh maith ar na nithe sin ar díol imní iad do 

AE a bhaineann leis an oibleagáid atá ar ghníomhaithe sibhialta maidir le dearbhuithe 

leictreonacha a chomhlánú, chomh maith le hathchóiriú na hearnála breithiúnaí ar gach 

leibhéal. Tá sé tábhachtach go ndéanfadh rialtas na hÚcráine na coinníollacha mar atá 

sonraithe sa TMA reatha agus sna TMAnna a tháinig roimhe a chomhlíonadh sula ndéanfar 

tacaíocht airgeadais sa bhreis a eisíoc.  

 

Dá thoradh sin, i gcomhréir leis an gcomhaontú idir an Coiste um Ghnóthaí Eachtracha agus 

an Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta maidir lena ndlúthchomhar le linn an phróisis sin, agus tar 

éis an taithí is deireanaí i ndáil leis an ráiteas comhpháirteach ó Pharlaimint na hEorpa, ón 

gComhairle agus ón gCoimisiún, atá i gceangal le cinneadh an 4 Iúil 2017 maidir le tacaíocht 

mhacra-airgeadais a sholáthar do Phoblacht na Moldóive, tá an méid seo a leanas beartaithe 

ag an gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha: 

 

1. An réamhchoinníoll maidir le tacaíocht mhacra-airgeadais a dheonú a bhaineann leis 

an daonlathas, an smacht reachta, cearta an duine agus go háirithe an comhrac in 

aghaidh an éillithe a athdhaingniú toisc go bhfuil sé sin ríthábhachtach don Choiste 

um Ghnóthaí Eachtracha; 

2. A áirithiú go ndéanfaidh an Coimisiún agus SEGS faireachán ar chomhlíonadh an 

réamhchoinníll sin ar feadh shaolré an TMA, ionas nach ndéanfar aon eisíocaíocht 

sula ndéanfar na cuspóirí a chur i gcrích,   

3. Mar sin féin, líon na leasuithe a theorannú go dtí péire, i.e. leasú amháin ar aithris agus 

leasú amháin ar airteagal den chinneadh, ar mhaithe le comhaontú mear a áirithiú idir 

Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle. 
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LEASUITHE 

Iarrann an Coiste um Ghnóthaí Eachtracha ar an gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta, mar an 

coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh: 

Leasú  1 

Togra le haghaidh cinnidh 

Aithris 11 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(11) Ós rud é go bhfuil easnamh 

maoinithe sheachtraigh fós ann maidir le 

comhardú íocaíochtaí na hÚcráine, ar mó é 

ná na hacmhainní atá á gcur ar fáil ag CAI 

agus ag institiúidí iltaobhacha eile, 

meastar, faoi na cúinsí eisceachtúla sin, gur 

freagairt iomchuí ar iarraidh na hÚcráine ar 

thacaíocht do chobhsú a geilleagair é don 

Aontas tacaíocht mhacra-airgeadais a chur 

ar fáil, i gcomhar le clár CAI. Thacódh 

tacaíocht mhacra-airgeadais an Aontais le 

cobhsú an gheilleagair agus le clár um 

athchóiriú struchtúrach na hÚcráine, agus 

chuirfeadh sí leis na hacmhainní a cuireadh 

ar fáil faoi shocrú airgeadais CAI. 

(11) Ós rud é go bhfuil easnamh 

maoinithe sheachtraigh fós ann maidir le 

comhardú íocaíochtaí na hÚcráine, ar mó é 

ná na hacmhainní atá á gcur ar fáil ag CAI 

agus ag institiúidí iltaobhacha eile, 

meastar, faoi na cúinsí eisceachtúla sin, gur 

freagairt iomchuí ar iarraidh na hÚcráine ar 

thacaíocht do chobhsú a geilleagair é don 

Aontas tacaíocht mhacra-airgeadais a chur 

ar fáil, i gcomhar le clár CAI. Thacódh 

tacaíocht mhacra-airgeadais an Aontais le 

cobhsú an gheilleagair agus le clár um 

athchóiriú struchtúrach na hÚcráine lena 

mbainfeadh freagracht shóisialta, agus 

chuirfeadh sí leis na hacmhainní a cuireadh 

ar fáil faoi shocrú airgeadais CAI. 

 

Leasú  2 

Togra le haghaidh cinnidh 

Aithris 17 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(17) Ba cheart a leagan síos mar 

réamhchoinníoll i dtaca le tacaíocht 

mhacra-airgeadais an Aontais a thabhairt 

don Úcráin nach mór don Úcráin sásraí 

éifeachtacha daonlathacha a urramú – lena 

n-áirítear córas parlaiminteach ilpháirtí – 

maille leis an smacht reachta, agus 

gealltanas a thabhairt go n-urramófar cearta 

an duine. Ina theannta sin, ba cheart do na 

cuspóirí sonracha atá le tacaíocht mhacra-

airgeadais an Aontais éifeachtúlacht, 

trédhearcacht agus cuntasacht na gcóras 

(17) Ba cheart a leagan síos mar 

réamhchoinníoll i dtaca le tacaíocht 

mhacra-airgeadais an Aontais (TMA) a 

thabhairt don Úcráin nach mór don Úcráin 

na coinníollacha atá ag gabháil le cláir 

TMA a tháinig roimhe seo agus atá le 

teacht a chomhlíonadh, go háirithe na 

coinníollacha sin a bhaineann leis an 

gcomhrac in aghaidh an éillithe, agus 
sásraí éifeachtacha daonlathacha a urramú, 

lena n-áirítear córas parlaiminteach 

ilpháirtí agus an smacht reachta, ar cheart 
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bainistíochta airgeadais phoiblí san Úcráin 

a neartú agus ba cheart dóibh athchóirithe 

struchtúracha atá dírithe ar fhás 

inbhuanaithe cuimsitheach, cruthú post 

agus comhdhlúthú fioscach a chur chun 

cinn. Ba cheart don tSeirbhís Eorpach 

Gníomhaíochta Seachtraí agus don 

Choimisiún faireachán rialta a dhéanamh 

chun a áirithiú go ndéanfar na 

réamhchoinníollacha sin a chomhlíonadh 

agus na cuspóirí sin a bhaint amach. 

breithiúna neamhspleácha atá in 

acmhainn éilliú a chomhrac go 

héifeachtach a bheith mar thaca leo, agus 

gealltanas a thabhairt go n-urramófar cearta 

an duine. Ba cheart na coinníollacha sin a 

chomhaontú leis an Úcráin i Meabhrán 

Tuisceana mionsonraithe. Ina theannta 

sin, ba cheart do na cuspóirí sonracha atá le 

tacaíocht mhacra-airgeadais an Aontais 

éifeachtúlacht, trédhearcacht agus 

cuntasacht na gcóras bainistíochta 

airgeadais phoiblí san Úcráin a neartú agus 

ba cheart dóibh athchóirithe struchtúracha 

atá dírithe ar fhás inbhuanaithe 

cuimsitheach, cruthú post agus 

comhdhlúthú fioscach a chur chun cinn. Ba 

cheart don tSeirbhís Eorpach 

Gníomhaíochta Seachtraí agus don 

Choimisiún faireachán rialta a dhéanamh 

chun a áirithiú go ndéanfar na 

réamhchoinníollacha sin a chomhlíonadh 

agus na cuspóirí sin a bhaint amach ar 

feadh shaolré an TMA. Níor cheart 

eisíocaíocht na chéad tráthchoda den 

tacaíocht airgeadais a chur ar fáil ach 

amháin tar éis na bearta beartais nach 

bhfuil curtha i gcrích, a bhí ag gabháil le 

tráthchuid deiridh an chláir TMA roimhe, 

a bheith curtha chun feidhme ina n-

iomláine. Ba cheart don Choimisiún 

measúnú poiblí ar chomhlíonadh an 

réamhchoinníll sin a chur ar fáil, lena n-

áirítear léiriú soiléir ar na 

tagarmharcanna a úsáideadh sa 

mheasúnú. 

Leasú  3 

Togra le haghaidh cinnidh 

Aithris 23 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(23) Ba cheart tacaíocht mhacra-

airgeadais an Aontais a bheith faoi réir 

coinníollacha an bheartais eacnamaíoch, 

a leagfar síos i Meabhrán Tuisceana. Chun 

coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú i 

dtaca leis an gcur chun feidhme agus ar 

(23) Ba cheart TMA an Aontais a bheith 

faoi réir coinníollacha a leagfar síos i 

Meabhrán Tuisceana, ina mbeidh critéir 

tomhais iomchuí san áireamh freisin. 

Níor cheart na coinníollacha sin dochar a 

dhéanamh do chobhsaíocht shoch-
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chúiseanna a bhaineann le héifeachtúlacht, 

ba cheart a thabhairt de chumhacht don 

Choimisiún na coinníollacha sin a 

chaibidliú le húdaráis na hÚcráine faoi 

mhaoirseacht choiste ionadaithe na 

mBallstát i gcomhréir le Rialachán (AE) 

Uimh. 182/2011. Faoin Rialachán sin, ba 

cheart feidhm a bheith leis an nós imeachta 

comhairleach, mar riail ghinearálta, i ngach 

cás seachas na cásanna dá bhforáiltear sa 

Rialachán sin. I bhfianaise an tionchair 

thábhachtaigh a d'fhéadfadh a bheith ag an 

tacaíocht sin de bhreis agus 

EUR 90 milliún, is iomchuí an nós 

imeachta scrúdúcháin a úsáid le haghaidh 

oibríochtaí os cionn na tairsí sin. I 

bhfianaise mhéid na tacaíochta macra-

airgeadais atá an tAontas a thabhairt don 

Úcráin, ba cheart feidhm a bheith ag an nós 

imeachta scrúdúcháin maidir le glacadh an 

Mheabhráin Tuisceana, agus maidir leis an 

gcás ina ndéanfaí an tacaíocht sin a laghdú, 

a chur ar fionraí nó a chur ar ceal, 

eacnamaíoch na tíre agus ba cheart iad a 

nascadh leis an gcomhrac i gcoinne na 

bochtaineachta agus le cruthú post ar 

bhealach is féidir a thomhas. Chun 

coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú i 

dtaca leis an gcur chun feidhme agus ar 

chúiseanna a bhaineann le héifeachtúlacht, 

ba cheart a thabhairt de chumhacht don 

Choimisiún na coinníollacha sin a 

chaibidliú le húdaráis na hÚcráine, tar éis 

dó dul i mbun comhairliúcháin le 

geallsealbhóirí agus comhpháirtithe 

sóisialta ábhartha na hÚcráine agus faoi 

mhaoirseacht choiste ionadaithe na 

mBallstát i gcomhréir le Rialachán (AE) 

Uimh. 182/2011. Faoin Rialachán sin, ba 

cheart feidhm a bheith leis an nós imeachta 

comhairleach, mar riail ghinearálta, i ngach 

cás seachas na cásanna dá bhforáiltear sa 

Rialachán sin. I bhfianaise an tionchair 

thábhachtaigh a d'fhéadfadh a bheith ag an 

tacaíocht sin de bhreis agus 

EUR 90 milliún, is iomchuí an nós 

imeachta scrúdúcháin a úsáid le haghaidh 

oibríochtaí os cionn na tairsí sin. I 

bhfianaise mhéid an TMA atá an tAontas a 

thabhairt don Úcráin, ba cheart feidhm a 

bheith ag an nós imeachta scrúdúcháin 

maidir le glacadh an Mheabhráin 

Tuisceana, agus maidir leis an gcás ina 

ndéanfaí an tacaíocht sin a laghdú, a chur 

ar fionraí nó a chur ar ceal, 

 

Leasú  4 

Togra le haghaidh cinnidh 

Airteagal 1 – mír 3 – fomhír 1 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Is é an Coimisiún a bhainisteoidh an chaoi 

a n-eisíocfar tacaíocht mhacra-airgeadais 

an Aontais, de réir na gcomhaontuithe agus 

na gcomhthuiscintí a tugadh i gcrích idir 

CAI agus an Úcráin, agus de réir 

phríomhphrionsabail agus 

phríomhchuspóirí na n-athchóirithe 

eacnamaíocha arna leagan síos sa 

Is é an Coimisiún a bhainisteoidh an chaoi 

a n-eisíocfar tacaíocht mhacra-airgeadais 

an Aontais, de réir na gcomhaontuithe agus 

na gcomhthuiscintí a tugadh i gcrích idir an 

Ciste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta (CAI) 

agus an Úcráin, agus de réir phrionsabail 

agus chuspóirí na n-athchóirithe polaitiúla, 

institiúideacha, socheacnamaíocha agus 
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Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas 

Eorpach agus an Úcráin, lena n-áirítear an 

Limistéar Domhain Cuimsitheach 

Saorthrádála, arna chomhaontú faoi 

Bheartas Comharsanachta na hEorpa. 

eacnamaíocha arna leagan síos sa 

Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas 

Eorpach agus an Úcráin, lena n-áirítear an 

Limistéar Domhain Cuimsitheach 

Saorthrádála, arna chomhaontú faoi 

Bheartas Comharsanachta na hEorpa 

(BCE). 

 

Leasú  5 

Togra le haghaidh cinnidh 

Airteagal 1 – mír 3 – fomhír 2 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Cuirfidh an Coimisiún Parlaimint na 

hEorpa agus an Chomhairle ar an eolas go 

rialta faoi aon dul chun cinn maidir le 

tacaíocht mhacra-airgeadais an Aontais, 

lena n-áirítear eisíocaíochtaí na tacaíochta 

sin, agus cuirfidh sé na doiciméid ábhartha 

ar fáil do na hinstitiúidí sin in am trátha. 

Cuirfidh an Coimisiún Parlaimint na 

hEorpa agus an Chomhairle ar an eolas go 

rialta faoi aon dul chun cinn maidir le 

tacaíocht mhacra-airgeadais an Aontais, 

lena n-áirítear eisíocaíochtaí na tacaíochta 

sin, agus a mhéid a chuirfidh an Úcráin 

na nithe arna gcomhaontú chun feidhme, 
agus cuirfidh sé na doiciméid ábhartha ar 

fáil do na hinstitiúidí sin in am trátha. 

 

 

Leasú  6 

Togra le haghaidh cinnidh 

Airteagal 2 – mír 1 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

1. Beidh mar réamhchoinníoll i dtaca 

le tacaíocht mhacra-airgeadais an Aontais 

a thabhairt don Úcráin nach mór di sásraí 

éifeachtacha daonlathacha a urramú – lena 

n-áirítear córas parlaiminteach ilpháirtí – 

maille leis an smacht reachta, agus 

gealltanas a thabhairt go n-urramófar cearta 

an duine. 

1. Beidh mar réamhchoinníoll i dtaca 

le TMA an Aontais a thabhairt don Úcráin 

nach mór di na coinníollacha atá ag 

gabháil le cláir TMA a tháinig roimhe seo 

agus atá le teacht a chomhlíonadh, go 

háirithe na coinníollacha sin a bhaineann 

leis an gcomhrac in aghaidh an éillithe, 
sásraí éifeachtacha daonlathacha a urramú, 

lena n-áirítear córas parlaiminteach 

ilpháirtí agus an smacht reachta agus 

gealltanas a thabhairt go n-urramófar 

cearta an duine, lena n-áirítear urraim do 

mhionlaigh náisiúnta.  
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Leasú  7 

Togra le haghaidh cinnidh 

Airteagal 2 – mír 1 – fomhír 1 a (nua) 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 Dá bhrí sin, léireofar sa Mheabhrán 

Tuisceana idir an tAontas Eorpach agus 

an Úcráin, mar réamhchoinníollacha 

d’eisíocaíocht na dtráthchodanna faoi 

chlár TMA IV nach mór go ndéanfaí, 

inter alia, an méid seo a leanas: 

 (a) reachtaíocht a ghlacadh maidir le 

bunú agus feidhmiú na cúirte frith-

éillithe, atá i gcomhréir le moltaí 

Choimisiún na Veinéise, go háirithe i 

ndáil le hinniúlachtaí na cúirte, 

incháilitheacht agus inniúlachtaí na n-

iarrthóirí ar phost an bhreithimh, 

próiseas roghnaithe an iarrthóra, ina 

mbeidh saineolaithe idirnáisiúnta 

rannpháirteach, agus stádas na 

mbreithiúna; 

(b) córas a bhunú chun dearbhuithe 

sócmhainní a dhéanann oifigigh phoiblí a 

fhíorú go héifeachtach; 

 (c) gníomhaithe na sochaí sibhialta 

atá ag obair i réimse an fhrith-éillithe a 

dhíolmhú ó shócmhainní a dhearbhú go 

leictreonach; 

 (d) cothromaíocht pholaitiúil a léiriú i 

gcomhdhéanamh Lárchoimisiún 

Toghcháin na hÚcráine lena ndéantar 

ionadaíocht ar na fórsaí polaitiúla 

ábhartha ar fad, go háirithe iad siúd a 

bhfuil ionadaíocht acu in Verkhovna 

Rada, agus atá amhlaidh freisin i 

gcomhdhéanamh Choimisiúin uile na 

dToghchán Ceantair, mar aon le 

Coimisiúin uile na dToghchán Maighne; 

 

Leasú  8 
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Togra le haghaidh cinnidh 

Airteagal 3 – mír 1 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

1. I gcomhréir leis an nós imeachta 

scrúdúcháin dá dtagraítear in 

Airteagal 7(2), comhaontóidh an Coimisiún 

i gcomhar le húdaráis na hÚcráine, 

coinníollacha dea-shainithe airgeadais agus 

an bheartais eacnamaíoch, a mbeidh 

tacaíocht mhacra-airgeadais an Aontais 

faoina réir, agus leagfar na coinníollacha 

sin síos i Meabhrán Tuisceana ("an 

Meabhrán Tuisceana") ina mbeidh clár 

ama chun na coinníollacha sin a 

chomhlíonadh. Beidh coinníollacha 

airgeadais agus coinníollacha an bheartais 

eacnamaíoch a leagfar síos sa Mheabhrán 

Tuisceana i gcomhréir leis na 

comhaontuithe nó na comhthuiscintí dá 

dtagraítear in Airteagal 1(3), lena n-áirítear 

an coigeartú macra-eacnamaíoch agus na 

cláir um athchóiriú struchtúrach arna gcur 

chun feidhme ag an Úcráin le tacaíocht ó 

CAI. 

1. I gcomhréir leis an nós imeachta 

scrúdúcháin dá dtagraítear in 

Airteagal 7(2), comhaontóidh an Coimisiún 

i gcomhar le húdaráis na hÚcráine, 

coinníollacha dea-shainithe airgeadais agus 

polaitiúla, a dhíreoidh ar athchóirithe 

struchtúracha agus ar chistí poiblí fónta 

lena mbaineann freagracht shóisialta, a 

mbeidh tacaíocht mhacra-airgeadais an 

Aontais faoina réir, agus leagfar na 

coinníollacha sin síos i meabhrán tuisceana 

(‘an Meabhrán Tuisceana’) ina mbeidh clár 

ama cruinn agus critéir tomhais 

shonracha chun na coinníollacha sin a 

chomhlíonadh. Beidh na coinníollacha 

airgeadais agus polaitiúla a leagfar síos sa 

Mheabhrán Tuisceana i gcomhréir leis na 

comhaontuithe nó na comhthuiscintí dá 

dtagraítear in Airteagal 1(3), lena n-áirítear 

an coigeartú macra-eacnamaíoch agus na 

cláir um athchóiriú struchtúrach arna gcur 

chun feidhme ag an Úcráin le tacaíocht ó 

CAI. 
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