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Pozměňovací návrh 1
Matteo Salvini

Návrh rozhodnutí
–

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh 
Komise. 

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Georgios Epitideios

Návrh rozhodnutí
–

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh 
Komise.

Or. el

Pozměňovací návrh 3
Georgios Epitideios

Návrh legislativního usnesení
Bod 2

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně 
postoupila Parlamentu, bude-li mít v 
úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo 
jej nahradit jiným textem;

vypouští se

Or. el
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Pozměňovací návrh 4
Marine Le Pen

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Vztahy mezi Evropskou unií a 
Ukrajinou se rozvíjejí v rámci evropské 
politiky sousedství a Východního 
partnerství. Dohoda o přidružení mezi 
Evropskou unií, Evropským společenstvím 
pro atomovou energii a jejich členskými 
státy na jedné straně a Ukrajinou na 
straně druhé (dále jen „dohoda o 
přidružení“), jež zahrnuje i zřízení 
prohloubené a komplexní zóny volného 
obchodu, byla projednávána v letech 2007 
až 2011 a parafována v roce 2012. 
Dohodu o přidružení podepsaly Ukrajina 
a Unie dne 21. března a 27. června 2014. 
Od 1. listopadu 2014 jsou důležité části 
dohody o přidružení prozatímně 
používány v oblasti dodržování lidských 
práv, základních svobod a zásad právního 
státu, politického dialogu a reformy, 
spravedlnosti, svobody a bezpečnosti a 
hospodářské a finanční spolupráce.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Marine Le Pen

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Po obnovení ukrajinské ústavy z roku 
2004 úspěšně proběhly prezidentské a 
parlamentní volby, které se konaly ve 
dnech 25. května 2014 a 26. října 2014. 

(2) Po státním převratu úspěšně proběhly 
prezidentské a parlamentní volby, které se 
konaly ve dnech 25. května 2014 a 26. 
října 2014 v kontextu občanské války. 
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Poté, co byla dne 2. prosince 2014 
vytvořena nová vláda, která odrážela 
výsledek parlamentních voleb, Ukrajina 
znovu potvrdila svůj závazek podporovat 
politické a hospodářské reformy v souladu 
s rámcem stanoveným v dohodě o 
přidružení a předloženým v akčním plánu 
obsahujícím zamýšlené reformy.

Poté, co byla dne 2. prosince 2014 
vytvořena nová vláda, která odrážela 
výsledek parlamentních voleb, Ukrajina 
znovu potvrdila svůj závazek podporovat 
politické a hospodářské reformy v souladu 
s rámcem stanoveným v dohodě 
o přidružení a předloženým v akčním plánu 
obsahujícím zamýšlené reformy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Eleftherios Synadinos

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Porušení svrchovanosti a územní 
celistvosti Ukrajiny a výsledný vojenský 
konflikt měly na Ukrajině negativní dopad 
na již tak svízelnou hospodářskou 
a finanční stabilitu. Ukrajina čelí obtížné 
situaci v oblasti platební bilance a likvidity, 
která je dána poklesem důvěry a únikem 
kapitálu, jakož i zhoršování fiskální situace 
v důsledku přímých rozpočtových nákladů 
konfliktu, hlubší než očekávané recese 
a ztráty daňových příjmů z oblastí 
kontrolovaných separatisty. Ke zhoršování 
hospodářské situace zároveň přispěly již 
existující strukturální slabiny a problémy 
týkající se rozpočtu a vnějšího financování.

(3) Hospodářská a finanční stabilita 
Ukrajiny je svízelná. Ukrajina čelí obtížné 
situaci v oblasti platební bilance a likvidity, 
která je dána poklesem důvěry a únikem 
kapitálu, jakož i zhoršování fiskální situace 
v důsledku přímých rozpočtových nákladů 
konfliktu, hlubší než očekávané recese 
a ztráty daňových příjmů z oblastí 
kontrolovaných separatisty. Ke zhoršování 
hospodářské situace zároveň přispěly již 
existující strukturální slabiny, korupce ve 
veřejném sektoru a problémy týkající se 
rozpočtu a vnějšího financování.

Or. el

Pozměňovací návrh 7
Marine Le Pen

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Porušení svrchovanosti a územní 
celistvosti Ukrajiny a výsledný vojenský 
konflikt měly na Ukrajině negativní dopad 
na již tak svízelnou hospodářskou 
a finanční stabilitu. Ukrajina čelí obtížné 
situaci v oblasti platební bilance a likvidity, 
která je dána poklesem důvěry a únikem 
kapitálu, jakož i zhoršování fiskální situace 
v důsledku přímých rozpočtových nákladů 
konfliktu, hlubší než očekávané recese 
a ztráty daňových příjmů z oblastí 
kontrolovaných separatisty. Ke zhoršování 
hospodářské situace zároveň přispěly již 
existující strukturální slabiny a problémy 
týkající se rozpočtu a vnějšího financování.

(3) Výsledný územní a vojenský konflikt 
měly na Ukrajině negativní dopad na již 
tak svízelnou hospodářskou a finanční 
stabilitu. Ukrajina čelí obtížné situaci v 
oblasti platební bilance a likvidity, která je 
dána poklesem důvěry a únikem kapitálu, 
jakož i zhoršování fiskální situace 
v důsledku přímých rozpočtových nákladů 
konfliktu, hlubší než očekávané recese 
a ztráty daňových příjmů z rusky 
hovořících oblastí. Ke zhoršování 
hospodářské situace zároveň přispěly již 
existující strukturální slabiny a problémy 
týkající se rozpočtu a vnějšího financování.

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Marine Le Pen

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V této souvislosti jsou ukrajinské 
potřeby vnějšího financování podstatně 
vyšší, než bylo původně zjištěno, a je proto 
potřeba dodatečné finanční pomoci od 
mezinárodních věřitelů a dárců. 
Mezinárodní měnový fond (MMF) při 
svém posledním přezkumu programu zjistil 
velmi významnou potřebu financování nad 
rámec finančních prostředků, které byly 
dosud zavázány mezinárodním 
společenstvím a mezi kterými figuruje 
makrofinanční pomoc Unie podle 
rozhodnutí Rady 2002/639/ES, rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady č. 
388/2010/EU a rozhodnutí Rady 
2014/215/EU.

(4) V této souvislosti jsou ukrajinské 
potřeby vnějšího financování podstatně 
vyšší, než bylo původně zjištěno, a mohla 
by být proto potřeba dodatečné finanční 
pomoci od mezinárodních věřitelů a dárců. 
Mezinárodní měnový fond (MMF) při 
svém posledním přezkumu programu zjistil 
velmi významnou potřebu financování nad 
rámec finančních prostředků, které byly 
dosud zavázány mezinárodním 
společenstvím a mezi kterými figuruje 
makrofinanční pomoc Unie podle 
rozhodnutí Rady 2002/639/ES, rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady č. 
388/2010/EU a rozhodnutí Rady 
2014/215/EU.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 9
Marine Le Pen

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Unie při různých příležitostech 
vyjadřovala své odhodlání podpořit nové 
ukrajinské orgány v jejich záměru 
stabilizovat situaci a pokračovat v 
provádění reforem. Unie také vyslovila 
svoji ochotu plně podpořit úsilí 
mezinárodního společenství 
a mezinárodních finančních institucí, 
zejména MMF, pokud jde o balíček 
mezinárodní pomoci, který má řešit 
naléhavé potřeby Ukrajiny, za podmínky, 
že se Ukrajina jasně odhodlá k provádění 
reforem. Finanční podpora pro Ukrajinu 
ze strany Unie je v souladu s politikou 
Unie stanovenou v evropské politice 
sousedství a ve Východním partnerství. 
Ve svých závěrech ze dne 18. prosince 
2014 Evropská rada uvádí, že poté, co 
Komise v prosinci 2014 vyplatila druhou 
splátku makrofinanční pomoci ve výši 500 
milionů EUR, jsou Unie a její členské 
státy připraveny dále usnadnit 
a podporovat reformní proces 
na Ukrajině, společně s dalšími dárci 
a v souladu s podmínkami MMF.

(5) Unie při různých příležitostech 
vyjadřovala své odhodlání podpořit nové 
ukrajinské orgány v jejich záměru 
stabilizovat situaci a pokračovat v 
provádění reforem. Unie také vyslovila 
svoji ochotu plně podpořit úsilí 
mezinárodního společenství 
a mezinárodních finančních institucí, 
zejména MMF, pokud jde o balíček 
mezinárodní pomoci, který má řešit 
naléhavé potřeby Ukrajiny, za podmínky, 
že se Ukrajina jasně odhodlá k omezení 
nekontrolovaného rozdělování 
přidělených finančních prostředků a 
k boji proti korupci, která by z této pomoci 
těžila.

Or. fr

Pozměňovací návrh 10
Marine Le Pen

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Makrofinanční pomoc Unie by měla 
být výjimečným finančním nástrojem, 
který platební bilanci podpoří formou, jež 
není účelově vázaná a jejímž cílem je řešit 
potřeby, které má příjemce ohledně 
okamžité finanční pomoci ze zahraničí; 
tato pomoc by měla podpořit provádění 
politického programu, jehož součástí jsou 
silná okamžitá ozdravná opatření 
a opatření strukturálních reforem, která 
mají v krátkodobém výhledu zlepšit situaci 
platební bilance.

(6) Makrofinanční pomoc Unie by měla 
být výjimečným finančním nástrojem, 
který má přinést jednorázovou finanční 
pomoc za účelem snížení rozpočtové 
zátěže ukrajinských veřejných financí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
Tiziana Beghin

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Dne 28. prosince ukrajinský 
parlament (Verchovna rada) přijal zákon 
o opatřeních ke stabilizaci platební 
bilance Ukrajiny v souladu s článkem XII 
Všeobecné dohody o clech a obchodu 
z roku 1994, který stanoví dočasné zvýšení 
dovozních cel o 5–10 % po dobu 12 
měsíců, což má škodlivý dopad na 
jednostranné obchodní preference s Unií.  

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Marine Le Pen

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Vzhledem k tomu, že Ukrajina je 
země, na kterou se vztahuje evropská 
politika sousedství, je třeba ji považovat za 
způsobilou pro získání makrofinanční 
pomoci Unie.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Marine Le Pen

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Makrofinanční pomoc Unie by měla 
Ukrajinu podpořit při obnovování 
udržitelného stavu, pokud jde o její potřebu 
finančních prostředků ze zahraničí, a tím 
přispět k jejímu hospodářskému a 
sociálnímu rozvoji v souladu s dohodou o 
přidružení.

(12) Makrofinanční pomoc Unie by měla 
Ukrajinu podpořit při obnovení 
udržitelného stavu, pokud jde o její potřebu 
finančních prostředků ze zahraničí, a tím 
přispět k jejímu hospodářskému a 
sociálnímu rozvoji.

Or. fr

Pozměňovací návrh 14
Marine Le Pen

Návrh rozhodnutí
Recital 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Komise by měla zajistit, aby 
makrofinanční pomoc Unie byla po právní
i obsahové stránce v souladu s hlavními 
zásadami, cíli a opatřeními, která byla 
přijata v rámci jednotlivých oblastí vnější 
činnosti, a dalšími příslušnými politikami 
Unie.

(14) Komise by měla zajistit, aby 
makrofinanční pomoci Unie předcházelo 
hodnocení úrovně korupce ve státní 
správě na Ukrajině, a to s cílem zajistit co 
nejlepší možné směřování přidělených 
finančních prostředků poskytnutých 
členskými státy.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 15
Marine Le Pen

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Makrofinanční pomoc Unie by měla 
podporovat vnější politiku Unie vůči 
Ukrajině. Útvary Komise a Evropská 
služba pro vnější činnost by v průběhu 
provádění makrofinanční pomoci měly 
úzce spolupracovat v zájmu koordinace 
vnější politiky Unie a zajištění její 
ucelenosti.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Marine Le Pen

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Makrofinanční pomoc Unie by měla
posilovat odhodlání Ukrajiny sdílet s Unií 
společné hodnoty, včetně demokracie, 
právního státu, řádné správy věcí 
veřejných, dodržování lidských práv, 
udržitelného rozvoje a snižování chudoby, 
jakož i odhodlání dodržovat zásady 
otevřeného a spravedlivého obchodu 
založeného na pravidlech.

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 17
Marine Le Pen

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Poskytnutí makrofinanční pomoci 
Unie by mělo být podmíněno tím, že 
Ukrajina bude respektovat účinné 
demokratické mechanismy, včetně
parlamentního systému založeného na 
pluralitě politických stran, a zásady 
právního státu a že zaručí dodržování 
lidských práv. Specifické cíle 
makrofinanční pomoci Unie by měly na 
Ukrajině posílit účinnost, transparentnost 
a odpovědnost systémů řízení veřejných 
financí a prosazovat strukturální reformy 
zaměřené na podporu udržitelného růstu 
podporujícího začlenění, na vytváření 
pracovních příležitostí a fiskální 
konsolidaci. Komise a Evropská služba 
pro vnější činnost by měly plnění výše 
uvedených podmínek a dosahování těchto 
cílů pravidelně sledovat.

(17) Poskytnutí makrofinanční pomoci 
Unie by mělo být podmíněno tím, že 
Ukrajina bude respektovat mechanismy 
parlamentního systému založeného na 
pluralitě politických stran a právního státu, 
a že zaručí dodržování lidských práv a 
práva národů na sebeurčení. Specifické
cíle makrofinanční pomoci Unie by měly 
na Ukrajině posílit účinnost, 
transparentnost a odpovědnost systémů 
řízení veřejných financí a prosazovat 
strukturální reformy zaměřené na podporu 
udržitelného růstu, na vytváření pracovních 
příležitostí a fiskální konsolidaci. Komise 
by měla plnění výše uvedených podmínek 
a dosahování těchto cílů pravidelně 
sledovat.

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Marine Le Pen

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Na makrofinanční pomoc Unie by se 
měly vztahovat podmínky v oblasti 
hospodářské politiky, jež budou stanoveny 
v memorandu o porozumění. V zájmu 
zajištění jednotných podmínek provádění a 
z důvodů účinnosti by Komise měla být 
zmocněna ke sjednání těchto podmínek s 
ukrajinskými orgány pod dohledem výboru 

(23) Na makrofinanční pomoc Unie by se 
měly vztahovat podmínky v oblasti 
finančního řízení, jež budou stanoveny v 
memorandu o porozumění. V zájmu 
zajištění jednotných podmínek provádění a 
z důvodů účinnosti by Komise měla být 
zmocněna ke sjednání těchto podmínek s 
ukrajinskými orgány pod dohledem výboru 
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složeného ze zástupců členských států v 
souladu s nařízením (EU) č. 182/2011. 
Podle uvedeného nařízení by se měl 
poradní postup obecně použít ve všech 
případech, kromě případů stanovených v 
uvedeném nařízení. Vzhledem k 
potenciálně významnému dopadu pomoci 
ve výši více než 90 milionů EUR je vhodné 
použít na operace přesahující tuto 
prahovou hodnotu přezkumný postup. 
Vzhledem k výši makrofinanční pomoci, 
kterou Unie Ukrajině poskytne, by měl být 
pro přijetí memoranda o porozumění nebo 
pro snížení, zastavení či zrušení pomoci 
použit přezkumný postup,

složeného ze zástupců členských států v 
souladu s nařízením (EU) č. 182/2011. 
Podle uvedeného nařízení by se měl 
poradní postup obecně použít ve všech 
případech, kromě případů stanovených v 
uvedeném nařízení. Vzhledem k 
potenciálně významnému dopadu pomoci 
ve výši více než 90 milionů EUR je vhodné 
použít na operace přesahující tuto 
prahovou hodnotu přezkumný postup. 
Vzhledem k výši makrofinanční pomoci, 
kterou Unie Ukrajině poskytne, by měl být 
pro přijetí memoranda o porozumění nebo 
pro snížení, zastavení či zrušení pomoci 
použit přezkumný postup,

Or. fr

Pozměňovací návrh 19
Tiziana Beghin

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Velkou překážkou pro zahraniční 
investice v zemi je vysoká úroveň korupce 
mezi ukrajinskými vysoce postavenými 
úředníky. Soukromé obchodní zájmy 
ukrajinských oligarchů ovlivňují procesy 
utváření politik a vytlačují z trhu malé a 
střední podniky,

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Helmut Scholz

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Unie poskytne Ukrajině makrofinanční 
pomoc („makrofinanční pomoc Unie“) v 
maximální výši 1,8 miliardy EUR s cílem 
podpořit hospodářskou stabilizaci 
Ukrajiny a její obsáhlý program reforem. 
Pomoc přispěje k pokrytí potřeb Ukrajiny v 
oblasti platební bilance zjištěných v 
programu MMF.

1. Unie poskytne Ukrajině makrofinanční 
pomoc („makrofinanční pomoc Unie“) v 
maximální výši 1,8 miliardy EUR s cílem 
podpořit stabilizaci Ukrajiny a její obsáhlý 
program ústavních, politických, sociálních 
a hospodářských reforem a prosadit 
mírové řešení konfliktu na východní 
Ukrajině na základě dohod Minské 
kontaktní skupiny. Pomoc přispěje k 
pokrytí potřeb Ukrajiny v oblasti platební 
bilance zjištěných v programu MMF.

Or. de

Pozměňovací návrh 21
Marine Le Pen

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Uvolnění makrofinanční pomoci Unie 
řídí Komise způsobem, který je v souladu 
s dohodami nebo ujednáními uzavřenými 
mezi Mezinárodním měnovým fondem 
(MMF) a Ukrajinou a s hlavními 
zásadami a cíli ekonomických reforem 
stanovených v dohodě o přidružení mezi 
EU a Ukrajinou a v programu přidružení 
EU-Ukrajina, které byly dohodnuty v 
rámci evropské politiky sousedství. 
Komise pravidelně informuje Evropský 
parlament a Radu o vývoji v oblasti 
makrofinanční pomoci Unie, včetně jejího 
vyplácení, a předkládá těmto orgánům včas 
příslušné dokumenty.

3. Uvolnění makrofinanční pomoci Unie 
řídí Komise způsobem, který je v souladu s 
požadavky finanční transparentnosti. 
Komise pravidelně informuje Evropský 
parlament a Radu o vývoji v oblasti 
makrofinanční pomoci Unie, včetně jejího 
vyplácení, a předkládá těmto orgánům včas 
příslušné dokumenty.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 22
Tiziana Beghin

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Uvolnění makrofinanční pomoci Unie 
řídí Komise způsobem, který je v souladu 
s dohodami nebo ujednáními uzavřenými 
mezi Mezinárodním měnovým fondem 
(MMF) a Ukrajinou a s hlavními zásadami 
a cíli ekonomických reforem stanovených 
v dohodě o přidružení mezi EU a 
Ukrajinou a v programu přidružení EU-
Ukrajina, které byly dohodnuty v rámci 
evropské politiky sousedství. Komise 
pravidelně informuje Evropský parlament a 
Radu o vývoji v oblasti makrofinanční 
pomoci Unie, včetně jejího vyplácení, a 
předkládá těmto orgánům včas příslušné 
dokumenty.

3. Uvolnění makrofinanční pomoci Unie 
řídí Komise způsobem, který je v souladu 
s dohodami nebo ujednáními uzavřenými 
mezi Mezinárodním měnovým fondem 
(MMF) a Ukrajinou a s hlavními zásadami 
a cíli ekonomických reforem stanovených 
v dohodě o přidružení mezi EU a 
Ukrajinou, jež vyžadují, aby preferenční 
zacházení přiznané Ukrajině bylo 
podmíněno tím, že se Ukrajina zdrží 
zavádění nových cel, a v programu 
přidružení EU-Ukrajina, které byly 
dohodnuty v rámci evropské politiky 
sousedství. Komise pravidelně informuje 
Evropský parlament a Radu o vývoji v 
oblasti makrofinanční pomoci Unie, včetně 
jejího vyplácení, a předkládá těmto 
orgánům včas příslušné dokumenty.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Helmut Scholz

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Uvolnění makrofinanční pomoci Unie 
řídí Komise způsobem, který je v souladu 
s dohodami nebo ujednáními uzavřenými 
mezi Mezinárodním měnovým fondem 
(MMF) a Ukrajinou a s hlavními zásadami 
a cíli ekonomických reforem stanovených 
v dohodě o přidružení mezi EU a 
Ukrajinou a v programu přidružení EU-
Ukrajina, které byly dohodnuty v rámci 

3. Uvolnění makrofinanční pomoci Unie 
řídí Komise způsobem, který je v souladu 
s dohodami nebo ujednáními uzavřenými 
mezi Mezinárodním měnovým fondem 
(MMF) a Ukrajinou a se zásadami a cíli 
reforem stanovených v dohodě o přidružení 
mezi EU a Ukrajinou, v programu 
přidružení EU-Ukrajina, který byl 
dohodnut v rámci evropské politiky 
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evropské politiky sousedství. Komise 
pravidelně informuje Evropský parlament a 
Radu o vývoji v oblasti makrofinanční 
pomoci Unie, včetně jejího vyplácení, a 
předkládá těmto orgánům včas příslušné 
dokumenty.

sousedství, a v dohodách Minské 
kontaktní skupiny uzavřených za účelem 
mírového řešení konfliktu na východní 
Ukrajině. Komise pravidelně informuje 
Evropský parlament a Radu o vývoji v 
oblasti makrofinanční pomoci Unie, včetně 
jejího vyplácení, a předkládá těmto 
orgánům včas příslušné dokumenty.

Or. de

Pozměňovací návrh 24
Marine Le Pen

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podmínkou poskytnutí makrofinanční 
pomoci Unie je, že Ukrajina bude 
respektovat účinné demokratické 
mechanismy, včetně parlamentního 
systému založeného na pluralitě 
politických stran a právního státu, a 
zaručí dodržování lidských práv.

1. Podmínkou poskytnutí makrofinanční 
pomoci Unie je, že Ukrajina zajistí 
zároveň:

Or. fr

Pozměňovací návrh 25
Helmut Scholz

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podmínkou poskytnutí makrofinanční 
pomoci Unie je, že Ukrajina bude 
respektovat účinné demokratické 
mechanismy, včetně parlamentního 
systému založeného na pluralitě 
politických stran, a zásady právního státu a 
zaručí dodržování lidských práv.

1. Podmínkou poskytnutí makrofinanční 
pomoci Unie je, že Ukrajina bude 
respektovat účinné demokratické 
mechanismy, včetně parlamentního 
systému založeného na pluralitě 
politických stran, a zásady právního státu,
že zaručí dodržování lidských práv a že 
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tyto finanční prostředky použije výhradně 
nevojenským způsobem, který nebude 
zostřovat konflikt na východní Ukrajině.

Or. de

Pozměňovací návrh 26
Tiziana Beghin

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podmínkou poskytnutí makrofinanční 
pomoci Unie je, že Ukrajina bude 
respektovat účinné demokratické 
mechanismy, včetně parlamentního 
systému založeného na pluralitě 
politických stran, a zásady právního státu a 
zaručí dodržování lidských práv.

1. Podmínkou poskytnutí makrofinanční 
pomoci Unie je, že Ukrajina bude 
respektovat účinné demokratické 
mechanismy, včetně parlamentního 
systému založeného na pluralitě 
politických stran a provádění 
pozměněných právních předpisů proti 
korupci, a zásady právního státu a zaručí 
dodržování lidských práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Marine Le Pen

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – odrážka 1 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– mechanismy boje proti korupci ve státní 
správě a mezi úřady státní správy na jedné 
straně a soukromými podniky, které jsou 
příjemci dotací nebo je ke státní správě 
váže pověření výkonem služeb či 
partnerství, na straně druhé,

Or. fr
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Pozměňovací návrh 28
Marine Le Pen

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – odrážka 2 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– mechanismy parlamentního systému 
založeného na pluralitě politických stran a 
právním státu,

Or. fr

Pozměňovací návrh 29
Marine Le Pen

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – odrážka 3 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– dodržování lidských práv a práva 
národů na sebeurčení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 30
Marine Le Pen

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise předloží Parlamentu a Radě 
nejpozději šest měsíců po zveřejnění 
tohoto rozhodnutí zhodnocení úrovně 
korupce v případech uvedených v odstavci 
1 tohoto článku.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 31
Marine Le Pen

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise a Evropská služba pro vnější 
činnost sledují plnění této podmínky po 
celou dobu poskytování makrofinanční 
pomoci Unie.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 32
Marine Le Pen

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odstavce 1 a 2 se použijí v souladu s 
rozhodnutím Rady 2010/427/EU.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 33
Marine Le Pen

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise vyjedná v souladu s 
přezkumným postupem podle čl. 7 odst. 2 s 
ukrajinskými orgány jasně vymezené 
podmínky v oblasti hospodářské politiky, 
jakož i finanční podmínky, které se 
vztahují na makrofinanční pomoc Unie, 

1. Komise vyjedná v souladu s 
přezkumným postupem podle čl. 7 odst. 2 s 
ukrajinskými orgány jasně vymezené 
podmínky v oblasti hospodářské politiky, 
jakož i finanční podmínky, které se 
vztahují na makrofinanční pomoc Unie,



AM\1051425CS.doc 19/24 PE549.400v01-00

CS

přičemž se zaměří na strukturální reformy 
a zdravé veřejné finance; tyto podmínky 
budou stanoveny v memorandu o 
porozumění, které bude obsahovat časový 
rámec pro jejich splnění. Podmínky v 
oblasti hospodářské politiky a finanční 
podmínky uvedené v memorandu 
o porozumění musí být v souladu s 
dohodami nebo ujednáními uvedenými v 
čl. 1 odst. 3, včetně makroekonomických 
ozdravných programů a programů 
strukturálních reforem prováděných 
Ukrajinou za podpory MMF.

přičemž se zaměří na řádné řízení 
veřejných financí; tyto podmínky budou 
stanoveny v memorandu o porozumění, 
které bude obsahovat časový rámec pro 
jejich splnění.

Or. fr

Pozměňovací návrh 34
Helmut Scholz

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise vyjedná v souladu s 
přezkumným postupem podle čl. 7 odst. 2 s 
ukrajinskými orgány jasně vymezené 
podmínky v oblasti hospodářské politiky, 
jakož i finanční podmínky, které se 
vztahují na makrofinanční pomoc Unie, 
přičemž se zaměří na strukturální reformy 
a zdravé veřejné finance; tyto podmínky 
budou stanoveny v memorandu o 
porozumění, které bude obsahovat časový 
rámec pro jejich splnění. Podmínky v 
oblasti hospodářské politiky a finanční 
podmínky uvedené v memorandu 
o porozumění musí být v souladu s 
dohodami nebo ujednáními uvedenými v 
čl. 1 odst. 3, včetně makroekonomických 
ozdravných programů a programů 
strukturálních reforem prováděných 
Ukrajinou za podpory MMF.

1. Komise vyjedná v souladu s 
přezkumným postupem podle čl. 7 odst. 2 s 
ukrajinskými orgány jasně vymezené 
politické a finanční podmínky, které se 
vztahují na makrofinanční pomoc Unie, 
přičemž se zaměří na mírové řešení 
konfliktu, sociálně únosné strukturální 
reformy a zdravé veřejné finance; tyto 
podmínky budou stanoveny v memorandu 
o porozumění, které bude obsahovat 
časový rámec pro jejich splnění. Podmínky 
uvedené v memorandu o porozumění musí 
být v souladu s dohodami nebo ujednáními 
uvedenými v čl. 1 odst. 3, včetně 
makroekonomických ozdravných 
programů a programů strukturálních 
reforem prováděných Ukrajinou za 
podpory MMF.

Or. de
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Pozměňovací návrh 35
Marine Le Pen

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podmínky uvedené v odstavci 1 mají 
zejména posílit účinnost, transparentnost a 
odpovědnost systémů řízení veřejných 
financí na Ukrajině, mimo jiné při 
využívání makrofinanční pomoci Unie. Při 
navrhování politických opatření musí být 
náležitě zohledněn také pokrok v oblasti 
vzájemného otevírání trhů, rozvoj 
spravedlivého obchodu založeného na 
pravidlech a další priority v rámci vnější 
politiky Unie. Komise pravidelně sleduje 
pokrok při plnění těchto cílů.

2. Podmínky uvedené v odstavci 1 mají 
zejména posílit účinnost, transparentnost a 
odpovědnost systémů řízení veřejných 
financí na Ukrajině, mimo jiné při 
využívání makrofinanční pomoci Unie. 
Komise pravidelně sleduje pokrok při 
plnění těchto cílů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 36
Marine Le Pen

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise pravidelně ověřuje, zda jsou 
nadále plněny podmínky podle čl. 4 odst. 
3, včetně toho, zda je hospodářská politika 
Ukrajiny v souladu s cíli makrofinanční 
pomoci Unie. Komise přitom postupuje v 
úzké koordinaci s MMF a Světovou 
bankou a v případě potřeby s Evropským 
parlamentem a Radou.

4. Komise pravidelně ověřuje, zda jsou 
nadále plněny podmínky podle čl. 4 odst. 
3, včetně toho, zda je hospodářská politika 
Ukrajiny v souladu s cíli makrofinanční 
pomoci Unie. Komise přitom postupuje v 
úzké koordinaci s Evropským 
parlamentem a Radou a v případě potřeby 
s MMF a Světovou bankou.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 37
Helmut Scholz

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise pravidelně ověřuje, zda jsou 
nadále plněny podmínky podle čl. 4 odst. 
3, včetně toho, zda je hospodářská politika 
Ukrajiny v souladu s cíli makrofinanční 
pomoci Unie. Komise přitom postupuje v 
úzké koordinaci s MMF a Světovou
bankou a v případě potřeby s Evropským 
parlamentem a Radou.

4. Komise pravidelně ověřuje, zda jsou 
nadále plněny podmínky podle čl. 4 odst. 
3, včetně toho, zda je politika Ukrajiny v 
souladu s cíli makrofinanční pomoci Unie. 
Komise přitom postupuje v úzké
koordinaci s MMF a Světovou bankou a s 
Evropským parlamentem a Radou.

Or. de

Pozměňovací návrh 38
Marine Le Pen

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) průběžné uspokojivé výsledky při 
provádění politického programu, který 
zahrnuje důrazná opatření zaměřená na 
ozdravení a strukturální reformy a 
podporovaná úvěrovou dohodou s MMF, 
která nemá preventivní charakter; a dále

b) průběžné uspokojivé výsledky při 
provádění politického programu, který 
využívá přidělené finanční prostředky v 
transparentním rámci a dokládá řádné 
řízení těchto prostředků, jakož i jejich 
sledovatelnost v rámci veřejných financí; 
a dále

Or. fr

Pozměňovací návrh 39
Helmut Scholz

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) průběžné uspokojivé výsledky při 
provádění politického programu, který 
zahrnuje důrazná opatření zaměřená na 
ozdravení a strukturální reformy a 
podporovaná úvěrovou dohodou s MMF, 
která nemá preventivní charakter; a dále

b) průběžné uspokojivé výsledky při 
provádění politického programu, který 
zahrnuje důrazná opatření zaměřená na 
reformy a zajištění míru a podporovaná 
úvěrovou dohodou s MMF, která nemá
preventivní charakter; a dále

Or. de

Pozměňovací návrh 40
Marine Le Pen

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podmínky v oblasti hospodářské politiky 
a finanční podmínky dohodnuté v 
memorandu o porozumění budou splněny
v určitém časovém rámci.

c) hospodářská opatření, jejichž dopad na 
veřejné finance a národní hospodářství lze 
vyhodnotit, budou splněna v určitém 
časovém rámci.

Or. fr

Pozměňovací návrh 41
Helmut Scholz

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podmínky v oblasti hospodářské politiky
a finanční podmínky dohodnuté v 
memorandu o porozumění budou splněny v 
určitém časovém rámci.

c) politické a finanční podmínky 
dohodnuté v memorandu o porozumění 
budou splněny v určitém časovém rámci.

Or. de
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Pozměňovací návrh 42
Eleftherios Synadinos

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zajistí, aby Ukrajina pravidelně 
kontrolovala, že financování z rozpočtu 
Unie bylo použito řádně, přijímala vhodná 
opatření pro předcházení nesrovnalostem 
a podvodům a v případě potřeby podnikla 
právní kroky s cílem vymoci veškeré 
finanční prostředky poskytnuté podle 
tohoto rozhodnutí, které byly získány 
neoprávněně;

a) zajistí, aby Ukrajina pravidelně 
kontrolovala, že financování z rozpočtu 
Unie bylo použito řádně, stanovila 
povinnost toho, aby existovaly jednak 
postupy řízení rizik a vnitřní kontroly a 
jednak správní orgány, které budou 
kontrolovat, že jsou tyto postupy 
dostatečné a že jsou dodržovány, přijímala 
vhodná opatření pro předcházení 
nesrovnalostem a podvodům a v případě 
potřeby podnikla právní kroky s cílem 
vymoci veškeré finanční prostředky 
poskytnuté podle tohoto rozhodnutí, které 
byly získány neoprávněně;

Or. el

Pozměňovací návrh 43
Eleftherios Synadinos

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) výslovně povolí Komisi a Účetnímu 
dvoru provádět audity v průběhu období 
dostupnosti makrofinanční pomoci Unie 
a po jeho skončení, včetně auditů na 
základě dokladů a auditů na místě, 
například operačních hodnocení;

d) výslovně povolí Komisi a Účetnímu 
dvoru provádět audity před začátkem
období dostupnosti makrofinanční pomoci 
Unie, v jeho průběhu a po jeho skončení, 
včetně auditů na základě dokladů a auditů 
na místě, například operačních hodnocení, 
a zajistí, že výsledky auditů bude v případě 
potřeby doprovázet údaj o opravných 
opatřeních či validaci;

Or. el
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