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Ændringsforslag 1
Matteo Salvini

Forslag til afgørelse
–

Forslag om forkastelse

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag. 

Or. en

Ændringsforslag 2
Georgios Epitideios

Forslag til afgørelse
–

Forslag om forkastelse

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. el

Ændringsforslag 3
Georgios Epitideios

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 2

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis 
Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en 
anden tekst;

udgår

Or. el
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Ændringsforslag 4
Marine Le Pen

Forslag til afgørelse
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Forbindelserne mellem Den 
Europæiske Union og Ukraine udvikles 
inden for rammerne af den europæiske 
naboskabspolitik og det østlige 
partnerskab. En associeringsaftale 
mellem Den Europæiske Union og Det 
Europæiske Atomenergifællesskabs og 
deres medlemsstater på den ene side og 
Ukraine på den anden side 
("associeringsaftalen") omfattende et 
vidtgående og omfattende 
frihandelsområde blev forhandlet på 
plads i 2007-2011 og paraferet i 2012. 
Associeringsaftalen blev undertegnet af 
Ukraine og Unionen den 21. marts og 27. 
juni 2014. Siden den 1. november 2014 
anvendes vigtige dele af 
associeringsaftalen midlertidigt inden for 
områder som menneskerettigheder, 
grundlæggende rettigheder og 
retsstatsprincippet, politisk dialog og 
reformer, retlige anliggender, frihed og 
sikkerhed, økonomisk og finansielt 
samarbejde.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 5
Marine Le Pen

Forslag til afgørelse
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Efter genindførelsen af den ukrainske 
forfatning i 2004 blev der afholdt 
vellykkede præsident- og parlamentsvalg 

(2) Efter et statskup blev der i en situation 
præget af borgerkrig afholdt præsident- og 
parlamentsvalg henholdsvis den 25. maj 
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henholdsvis den 25. maj 2014 og den 26. 
oktober 2014. Efter at der den 2. december 
2014 blev dannet en ny regering, der 
afspejler valgresultatet, har Ukraine 
gentaget sit tilsagn om politiske og 
økonomiske reformer i overensstemmelse 
med associeringsaftalens rammer og som 
fremlagt i handlingsplanen med de 
påtænkte reformer.

2014 og den 26. oktober 2014. Efter at der 
den 2. december 2014 blev dannet en ny 
regering, der afspejler valgresultatet, har 
Ukraine gentaget sit tilsagn om politiske og 
økonomiske reformer i overensstemmelse 
med associeringsaftalens rammer og som 
fremlagt i handlingsplanen med de 
påtænkte reformer.

Or. fr

Ændringsforslag 6
Eleftherios Synadinos

Forslag til afgørelse
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Krænkelsen af Ukraines suverænitet 
og territoriale integritet og den deraf 
følgende væbnede konflikt har været 
ødelæggende for landets allerede prekære
økonomiske og finansielle stabilitet.
Ukraine står over for en vanskelig 
betalingsbalance- og likviditetssituation, 
der er forbundet med den aftagende tillid 
og kapitalflugten, samt en forværring af 
budgetsituationen på grund af den væbnede 
konflikts direkte omkostninger for 
budgettet, den værre end ventede recession 
og de mistede skatteindtægter i de områder, 
der kontrolleres af separatisterne. Samtidig 
har de allerede eksisterende strukturelle og 
finanspolitiske svagheder og sårbereder i 
forbindelse med den eksterne finansiering 
også bidraget til forværringen af den 
økonomiske situation.

(3) Landets økonomiske og finansielle 
stabilitet er prekær. Ukraine står over for 
en vanskelig betalingsbalance- og 
likviditetssituation, der er forbundet med 
den aftagende tillid og kapitalflugten, samt 
en forværring af budgetsituationen på 
grund af den væbnede konflikts direkte 
omkostninger for budgettet, den værre end 
ventede recession og de mistede 
skatteindtægter i de områder, der 
kontrolleres af separatisterne. Samtidig har 
de allerede eksisterende strukturelle og 
finanspolitiske svagheder, korruptionen i 
den offentlige sektor og sårbereder i 
forbindelse med den eksterne finansiering 
også bidraget til forværringen af den 
økonomiske situation.

Or. el

Ændringsforslag 7
Marine Le Pen
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Forslag til afgørelse
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Krænkelsen af Ukraines suverænitet 
og territoriale integritet og den deraf 
følgende væbnede konflikt har været 
ødelæggende for landets allerede prekære 
økonomiske og finansielle stabilitet. 
Ukraine står over for en vanskelig 
betalingsbalance- og likviditetssituation, 
der er forbundet med den aftagende tillid 
og kapitalflugten, samt en forværring af 
budgetsituationen på grund af den væbnede 
konflikts direkte omkostninger for 
budgettet, den værre end ventede recession 
og de mistede skatteindtægter i de områder, 
der kontrolleres af separatisterne. 
Samtidig har de allerede eksisterende 
strukturelle og finanspolitiske svagheder 
og sårbereder i forbindelse med den 
eksterne finansiering også bidraget til 
forværringen af den økonomiske situation.

(3) Den territoriale konflikt og den deraf 
følgende væbnede konflikt har været 
ødelæggende for landets allerede prekære 
økonomiske og finansielle stabilitet. 
Ukraine står over for en vanskelig 
betalingsbalance- og likviditetssituation, 
der er forbundet med den aftagende tillid 
og kapitalflugten, samt en forværring af 
budgetsituationen på grund af den væbnede 
konflikts direkte omkostninger for 
budgettet, den værre end ventede recession 
og de mistede skatteindtægter i de 
russisktalende områder. Samtidig har de 
allerede eksisterende strukturelle og 
finanspolitiske svagheder og sårbereder i 
forbindelse med den eksterne finansiering 
også bidraget til forværringen af den 
økonomiske situation.

Or. fr

Ændringsforslag 8
Marine Le Pen

Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Ukraines eksterne 
finansieringsunderskud er derfor betydeligt 
større end først antaget, og landet har
behov for yderligere finansiel bistand fra 
internationale kreditorer og donorer. Under 
sin seneste evaluering af programmet 
konstaterede Den Internationale 
Valutafond (IMF), at der bestod et 
betydeligt finansieringsbehov, der var 
større, end hvad det internationale samfund 

(4) Ukraines eksterne 
finansieringsunderskud er derfor betydeligt 
større end først antaget, og landet vil 
kunne få behov for yderligere finansiel 
bistand fra internationale kreditorer og 
donorer. Under sin seneste evaluering af 
programmet konstaterede Den 
Internationale Valutafond (IMF), at der 
bestod et betydeligt finansieringsbehov, der 
var større, end hvad det internationale 
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indtil videre har givet tilsagn om at dække, 
herunder gennem makrofinansiel bistand i 
henhold til Rådets afgørelse 2002/639/EF9, 
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
388/2010/EU10 og Rådets afgørelse 
2014/215/EU11.

samfund indtil videre har givet tilsagn om 
at dække, herunder gennem makrofinansiel 
bistand i henhold til Rådets afgørelse 
2002/639/EF9, Europa-Parlamentets og 
Rådets afgørelse 388/2010/EU10 og Rådets 
afgørelse 2014/215/EU11.

Or. fr

Ændringsforslag 9
Marine Le Pen

Forslag til afgørelse
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Unionen har ved flere lejligheder givet 
tilsagn om at støtte de nye ukrainske 
myndigheders bestræbelser på at stabilisere 
situationen og fastholde reformkursen. 
Unionen har også erklæret sig rede til fuldt 
ud at støtte indsatsen fra det internationale 
samfund og de internationale finansielle 
institutioner, især IMF, med hensyn til en 
international hjælpepakke til afhjælpning 
af akutte behov i Ukraine, som er betinget 
af Ukraines klare tilsagn om 
gennemførelse af reformer. Finansiel 
støtte fra Unionen til Ukraine er i 
overensstemmelse med Unionens politik 
som beskrevet i den europæiske 
naboskabspolitik og det østlige 
partnerskab. I konklusionerne af 18. 
december 2014 anfører Det Europæiske 
Råd, at Unionen og dens medlemsstater, 
efter Kommissionens anden udbetaling på 
500 mio. EUR i december 2014, er rede til 
yderligere at lette og støtte Ukraines 
reformproces, sammen med andre 
donorer og i overensstemmelse med 
IMF's konditionalitetskriterier.

(5) Unionen har ved flere lejligheder givet 
tilsagn om at støtte de nye ukrainske 
myndigheders bestræbelser på at stabilisere 
situationen og fastholde reformkursen. 
Unionen har også erklæret sig rede til fuldt 
ud at støtte indsatsen fra det internationale 
samfund og de internationale finansielle 
institutioner, især IMF, med hensyn til en 
international hjælpepakke til afhjælpning 
af akutte behov i Ukraine, som er betinget 
af Ukraines klare tilsagn om at begrænse 
den ukontrollerede fordeling af de 
bevilligede midler og om at bekæmpe den 
korruption, der ville få gavn af denne 
bistand.

Or. fr



PE549.400v01-00 8/24 AM\1051425DA.doc

DA

Ændringsforslag 10
Marine Le Pen

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Unionens makrofinansielle bistand bør 
være et ekstraordinært finansielt instrument 
for ubundet og ubestemt 
betalingsbalancestøtte, som sigter mod at 
dække modtagerens umiddelbare behov 
for ekstern finansiering, og bør 
understøtte gennemførelsen af et politisk 
program, der indeholder stærke 
øjeblikkelige tilpasnings- og 
strukturreformforanstaltninger for at 
forbedre betalingsbalancen på kort sigt.

(6) Unionens makrofinansielle bistand bør
være et ekstraordinært finansielt 
instrument, som sigter mod at yde rettidig 
finansiel støtte til afhjælpning af de 
budgetmæssige byrder, der tynger de 
ukrainske offentlige finanser. 

Or. fr

Ændringsforslag 11
Tiziana Beghin

Forslag til afgørelse
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Det ukrainske parlament vedtog den 
28. december en lov om foranstaltninger 
til stabilisering af landets 
betalingsbalance i henhold til artikel XII i 
den almindelige overenskomst om told og 
udenrigshandel (GATT) af 1994; loven 
foreskriver en midlertidig forhøjelse af 
importtolden fra 5 % til 10 % i 12 
måneder, hvilket har skadelige virkninger 
på de ensidige handelspræferencer med 
EU.

Or. en
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Ændringsforslag 12
Marine Le Pen

Forslag til afgørelse
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Eftersom Ukraine er omfattet af den 
europæiske naboskabspolitik, bør landet 
betragtes som berettiget til at modtage 
makrofinansiel bistand fra Unionen.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 13
Marine Le Pen

Forslag til afgørelse
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Unionens makrofinansielle bistand bør 
sigte mod at støtte genoprettelsen af en 
holdbar ekstern finansieringssituation i 
Ukraine og derved støtte den økonomiske 
og sociale udvikling, i overensstemmelse 
med associeringsaftalen.

(12) Unionens makrofinansielle bistand bør 
sigte mod at støtte genoprettelsen af en 
holdbar ekstern finansieringssituation i 
Ukraine og derved støtte den økonomiske 
og sociale udvikling.

Or. fr

Ændringsforslag 14
Marine Le Pen

Forslag til afgørelse
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Kommissionen bør sikre, at Unionens 
makrofinansielle bistand juridisk og 
indholdsmæssigt er i overensstemmelse 
med de vigtigste principper, mål og 

(14) Kommissionen bør sikre, at der forud 
for Unionens makrofinansielle bistand 
foretages en evaluering af omfanget af 
korruption i Ukraines offentlige sektor 
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foranstaltninger, der træffes som led i de 
forskellige eksterne foranstaltninger, og 
andre af Unionens relevante politikker.

med henblik på at kunne sikre, at de 
midler, som bevilges og finansieres af 
medlemsstaterne, ender i de bedst mulige 
hænder.

Or. fr

Ændringsforslag 15
Marine Le Pen

Forslag til afgørelse
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Unionens makrofinansielle bistand 
bør støtte Unionens eksterne politik over 
for Ukraine. Kommissionens 
tjenestegrene og Tjenesten for EU's 
Optræden Udadtil bør arbejde tæt 
sammen under hele det makrofinansielle 
bistandsforløb med henblik på at 
koordinere og sikre sammenhæng i 
Unionens udenrigspolitik.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 16
Marine Le Pen

Forslag til afgørelse
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Unionens makrofinansielle bistand 
bør understøtte Ukraines tilslutning til 
fælles værdier med Unionen, herunder 
demokrati, retsstatsprincippet, god 
regeringsførelse, respekt for 
menneskerettighederne, bæredygtig 
udvikling og bekæmpelse af fattigdom, 
samt landets tilslutning til principperne 
om åben, regelbaseret og fair handel.

udgår
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Or. fr

Ændringsforslag 17
Marine Le Pen

Forslag til afgørelse
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Det bør være en forudsætning for 
Unionens makrofinansielle bistand, at 
Ukraine respekterer effektive, 
demokratiske mekanismer - herunder et
parlamentarisk flerpartisystem - og 
retsstatsprincippet, samt sikrer respekt for 
menneskerettighederne. De specifikke 
målsætninger for Unionens 
makrofinansielle bistand bør samtidig være 
at styrke effektiviteten, gennemsigtigheden 
og ansvarligheden i forvaltningen af de 
offentlige finanser i Ukraine og at fremme 
strukturreformer, der har til formål at støtte 
en bæredygtig og inklusiv vækst, 
jobskabelse og finanspolitisk 
konsolidering. Kommissionen og 
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil bør 
regelmæssigt føre kontrol med, at såvel 
forudsætningerne opfyldes, som at disse 
målsætninger nås.

(17) Det bør være en forudsætning for 
Unionens makrofinansielle bistand, at 
Ukraine respekterer de mekanismer, der 
hviler på det parlamentariske
flerpartisystem og retsstatsprincippet, samt 
sikrer respekt for menneskerettighederne 
og folkenes selvbestemmelsesret. De 
specifikke målsætninger for Unionens 
makrofinansielle bistand bør samtidig være
at styrke effektiviteten, gennemsigtigheden 
og ansvarligheden i forvaltningen af de 
offentlige finanser i Ukraine og at fremme 
strukturreformer, der har til formål at støtte 
en bæredygtig vækst, jobskabelse og 
finanspolitisk konsolidering. 
Kommissionen bør regelmæssigt føre 
kontrol med, at såvel forudsætningerne 
opfyldes, som at disse målsætninger nås.

Or. fr

Ændringsforslag 18
Marine Le Pen

Forslag til afgørelse
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Unionens makrofinansielle bistand bør 
ledsages af økonomisk-politiske
betingelser, som nedfældes i et 

(23) Unionens makrofinansielle bistand bør 
knyttes til de finansforvaltningsmæssige 
betingelser, som nedfældes i et 
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aftalememorandum. For at sikre ensartede 
gennemførelsesbetingelser og af 
effektivitetshensyn bør Kommissionen 
gives bemyndigelse til at forhandle disse 
betingelser med de ukrainske myndigheder 
under tilsyn af et udvalg sammensat af 
repræsentanter for medlemsstaterne i 
overensstemmelse med forordning (EU) nr. 
182/2011. I henhold til denne forordning 
bør rådgivningsproceduren som hovedregel 
finde anvendelse i alle tilfælde, medmindre 
andet er fastsat i forordningen. I 
betragtning af den potentielt store 
betydning af bistand på mere end 90 mio. 
EUR vil det være hensigtsmæssigt, at 
undersøgelsesproceduren anvendes for 
transaktioner over denne tærskel. I 
betragtning af størrelsen af Unionens 
makrofinansielle bistand til Ukraine bør 
rådgivningsproceduren finde anvendelse på 
vedtagelsen af aftalememorandummet og 
på enhver reduktion, suspendering eller 
annullering af bistanden —

aftalememorandum. For at sikre ensartede 
gennemførelsesbetingelser og af 
effektivitetshensyn bør Kommissionen 
gives bemyndigelse til at forhandle disse 
betingelser med de ukrainske myndigheder 
under tilsyn af et udvalg sammensat af 
repræsentanter for medlemsstaterne i 
overensstemmelse med forordning (EU) nr. 
182/2011. I henhold til denne forordning 
bør rådgivningsproceduren som hovedregel 
finde anvendelse i alle tilfælde, medmindre 
andet er fastsat i forordningen. I 
betragtning af den potentielt store 
betydning af bistand på mere end 90 mio. 
EUR vil det være hensigtsmæssigt, at 
undersøgelsesproceduren anvendes for 
transaktioner over denne tærskel. I 
betragtning af størrelsen af Unionens 
makrofinansielle bistand til Ukraine bør 
rådgivningsproceduren finde anvendelse på 
vedtagelsen af aftalememorandummet og 
på enhver reduktion, suspendering eller 
annullering af bistanden —

Or. fr

Ændringsforslag 19
Tiziana Beghin

Forslag til afgørelse
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Den voldsomme korruption blandt 
højtplacerede beslutningstagere i Ukraine 
udgør en betydelig hindring for 
udenlandske investeringer i landet. De 
ukrainske oligarkers private kommercielle 
interesser har øvet indflydelse på 
beslutningsprocessen og drevet SMV'er 
bort fra markedet.

Or. en
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Ændringsforslag 20
Helmut Scholz

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Unionen stiller makrofinansiel bistand til 
rådighed for Ukraine ("Unionens 
makrofinansielle bistand") på højst 1,8 
mia. EUR med henblik på at understøtte 
Ukraines økonomiske stabilisering og
vigtige reformdagsorden. Bistanden skal 
bidrage til at dække Ukraines 
betalingsbalancebehov som angivet i det 
igangværende IMF-program.

1. Unionen stiller makrofinansiel bistand til 
rådighed for Ukraine ("Unionens 
makrofinansielle bistand") på højst 1,8 
mia. EUR med henblik på at understøtte 
stabiliseringen af landet og 
gennemførelsen af det vigtige program for 
forfatningsmæssige, politiske, sociale og 
økonomiske reformer såvel som af en 
fredelig løsning på konflikten i det østlige 
Ukraine på grundlag af kontaktgruppens 
aftaler i Minsk. Bistanden skal bidrage til 
at dække Ukraines betalingsbalancebehov 
som angivet i det igangværende IMF-
program.

Or. de

Ændringsforslag 21
Marine Le Pen

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tilrådighedsstillelsen af Unionens 
makrofinansielle bistand skal forvaltes af 
Kommissionen på en måde, der er i 
overensstemmelse med de aftaler eller 
overenskomster, der er indgået mellem 
Den Internationale Valutafond (IMF) og 
Ukraine, og med de centrale principper og 
målsætninger i de økonomiske reformer, 
som er fastlagt i associeringsaftalen 
mellem EU og Ukraine og 
associeringsagendaen EU-Ukraine, som 
er vedtaget inden for rammerne af den 
europæiske naboskabspolitik. 

3. Tilrådighedsstillelsen af Unionens 
makrofinansielle bistand skal forvaltes af 
Kommissionen på en måde, der er i 
overensstemmelse med kravene om 
finansiel gennemsigtighed. Kommissionen 
orienterer regelmæssigt Europa-
Parlamentet og Rådet om udviklingen i 
Unionens makrofinansielle bistand, 
herunder udbetalingen heraf, og forsyner i 
god tid disse institutioner med den 
relevante dokumentation.
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Kommissionen orienterer regelmæssigt 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
udviklingen i Unionens makrofinansielle 
bistand, herunder udbetalingen heraf, og 
forsyner i god tid disse institutioner med 
den relevante dokumentation.

Or. fr

Ændringsforslag 22
Tiziana Beghin

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tilrådighedsstillelsen af Unionens 
makrofinansielle bistand skal forvaltes af 
Kommissionen på en måde, der er i 
overensstemmelse med de aftaler eller 
overenskomster, der er indgået mellem 
Den Internationale Valutafond (IMF) og 
Ukraine, og med de centrale principper og 
målsætninger i de økonomiske reformer, 
som er fastlagt i associeringsaftalen 
mellem EU og Ukraine og 
associeringsagendaen EU-Ukraine, som er 
vedtaget inden for rammerne af den 
europæiske naboskabspolitik.
Kommissionen orienterer regelmæssigt 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
udviklingen i Unionens makrofinansielle 
bistand, herunder udbetalingen heraf, og 
forsyner i god tid disse institutioner med 
den relevante dokumentation.

3. Tilrådighedsstillelsen af Unionens 
makrofinansielle bistand skal forvaltes af 
Kommissionen på en måde, der er i 
overensstemmelse med de aftaler eller 
overenskomster, der er indgået mellem 
Den Internationale Valutafond (IMF) og 
Ukraine, og med de centrale principper og 
målsætninger i de økonomiske reformer, 
som er fastlagt i associeringsaftalen 
mellem EU og Ukraine, ifølge hvilken 
præferencebehandlingen af Ukraine er 
betinget af, at landet afholder sig fra at 
indføre nye afgifter, og 
associeringsagendaen EU-Ukraine, som er 
vedtaget inden for rammerne af den 
europæiske naboskabspolitik.
Kommissionen orienterer regelmæssigt 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
udviklingen i Unionens makrofinansielle 
bistand, herunder udbetalingen heraf, og 
forsyner i god tid disse institutioner med 
den relevante dokumentation.

Or. en

Ændringsforslag 23
Helmut Scholz
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Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tilrådighedsstillelsen af Unionens 
makrofinansielle bistand skal forvaltes af 
Kommissionen på en måde, der er i 
overensstemmelse med de aftaler eller 
overenskomster, der er indgået mellem 
Den Internationale Valutafond (IMF) og 
Ukraine, og med de centrale principper og 
målsætninger i de økonomiske reformer, 
som er fastlagt i associeringsaftalen 
mellem EU og Ukraine og
associeringsagendaen EU-Ukraine, som er 
vedtaget inden for rammerne af den 
europæiske naboskabspolitik.
Kommissionen orienterer regelmæssigt 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
udviklingen i Unionens makrofinansielle 
bistand, herunder udbetalingen heraf, og 
forsyner i god tid disse institutioner med 
den relevante dokumentation.

3. Tilrådighedsstillelsen af Unionens 
makrofinansielle bistand skal forvaltes af 
Kommissionen på en måde, der er i 
overensstemmelse med de aftaler eller 
overenskomster, der er indgået mellem 
Den Internationale Valutafond (IMF) og 
Ukraine, og med principperne og 
målsætningerne i de reformer, som er 
fastlagt i associeringsaftalen mellem EU og 
Ukraine, associeringsagendaen EU-
Ukraine, som er vedtaget inden for 
rammerne af den europæiske 
naboskabspolitik, og Minsk-
kontaktgruppens aftaler om en fredelig 
løsning på konflikten i det østlige 
Ukraine. Kommissionen orienterer 
regelmæssigt Europa-Parlamentet og Rådet 
om udviklingen i Unionens 
makrofinansielle bistand, herunder 
udbetalingen heraf, og forsyner i god tid 
disse institutioner med den relevante 
dokumentation.

Or. de

Ændringsforslag 24
Marine Le Pen

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det er en forudsætning for Unionens 
tildeling af makrofinansiel bistand, at 
Ukraine respekterer effektive, 
demokratiske mekanismer - herunder et 
parlamentarisk flerpartisystem - og 
retsstatsprincippet og sikrer overholdelse 
af menneskerettighederne.

1. Det er en forudsætning for Unionens 
tildeling af makrofinansiel bistand, at 
Ukraine sikrer både
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Or. fr

Ændringsforslag 25
Helmut Scholz

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det er en forudsætning for Unionens 
tildeling af makrofinansiel bistand, at 
Ukraine respekterer effektive, 
demokratiske mekanismer - herunder et 
parlamentarisk flerpartisystem - og 
retsstatsprincippet og sikrer overholdelse af 
menneskerettighederne.

1. Det er en forudsætning for Unionens 
tildeling af makrofinansiel bistand, at 
Ukraine respekterer effektive, 
demokratiske mekanismer - herunder et 
parlamentarisk flerpartisystem - og 
retsstatsprincippet og sikrer overholdelse af 
menneskerettighederne, og at disse 
ressourcer eksplicit anvendes til ikke-
militære formål, således at en optrapning 
af konflikten i det østlige Ukraine 
afværges.

Or. de

Ændringsforslag 26
Tiziana Beghin

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det er en forudsætning for Unionens 
tildeling af makrofinansiel bistand, at 
Ukraine respekterer effektive, 
demokratiske mekanismer - herunder et 
parlamentarisk flerpartisystem - og 
retsstatsprincippet og sikrer overholdelse af 
menneskerettighederne.

1. Det er en forudsætning for Unionens 
tildeling af makrofinansiel bistand, at 
Ukraine respekterer effektive, 
demokratiske mekanismer - herunder et 
parlamentarisk flerpartisystem og 
implementering af den ændrede 
lovgivning om korruptionsbekæmpelse -
og retsstatsprincippet og sikrer 
overholdelse af menneskerettighederne.

Or. en
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Ændringsforslag 27
Marine Le Pen

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – led 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– mekanismer til bekæmpelse af 
korruption i offentlige forvaltninger og 
mellem offentlige forvaltninger og private 
virksomheder, der modtager støtte eller er 
tilknyttet offentlige forvaltninger i form af 
partnerskaber eller udførelse af 
udliciterede tjenesteydelser;

Or. fr

Ændringsforslag 28
Marine Le Pen

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – led 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– de mekanismer, der hviler på 
parlamentarisk flerpartisystem og 
retsstatsprincippet;

Or. fr

Ændringsforslag 29
Marine Le Pen

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – led 3 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– respekt for menneskerettighederne og 
folkenes selvbestemmelsesret.
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Or. fr

Ændringsforslag 30
Marine Le Pen

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen forelægger senest seks 
måneder efter offentliggørelsen af denne 
afgørelse Parlamentet og Rådet en 
evaluering af omfanget af korruption i de 
tilfælde, der fremgår af denne artikels 
stk. 1;

Or. fr

Ændringsforslag 31
Marine Le Pen

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen og Tjenesten for EU's 
Optræden Udadtil kontrollerer, at disse 
forudsætninger overholdes i hele den 
periode, hvor Unionen yder 
makrofinansiel bistand.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 32
Marine Le Pen

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Stk. 1 og 2 i denne artikel anvendes i 
overensstemmelse med Rådets afgørelse 
2010/427/EU.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 33
Marine Le Pen

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen aftaler efter 
rådgivningsproceduren i artikel 7, stk. 2, 
klart definerede økonomisk-politiske og 
finansielle betingelser med de ukrainske 
myndigheder, der fokuserer på 
strukturreformer og sunde offentlige 
finanser, som Unionens makrofinansielle 
bistand skal være underlagt, og disse 
betingelser fastlægges i et 
aftalememorandum 
("aftalememorandummet") indeholdende 
en tidsfrist for opfyldelsen af disse 
betingelser. De økonomisk-politiske og 
finansielle betingelser i 
aftalememorandummet skal være i 
overensstemmelse med de aftaler eller 
overenskomster, der henvises til i 
artikel 1, stk. 3, herunder de 
makroøkonomiske tilpasnings- og 
strukturreformprogrammer, som Ukraine 
gennemfører med støtte fra IMF.

1. Kommissionen aftaler efter 
rådgivningsproceduren i artikel 7, stk. 2, 
klart definerede økonomisk-politiske og 
finansielle betingelser med de ukrainske 
myndigheder, der fokuserer på fornuftig 
forvaltning af de offentlige finanser, som 
Unionens makrofinansielle bistand skal 
være underlagt, og disse betingelser 
fastlægges i et aftalememorandum 
("aftalememorandummet") indeholdende 
en tidsfrist for opfyldelsen af disse 
betingelser.

Or. fr

Ændringsforslag 34
Helmut Scholz
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Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen aftaler efter 
rådgivningsproceduren i artikel 7, stk. 2, 
klart definerede økonomisk-politiske og 
finansielle betingelser med de ukrainske 
myndigheder, der fokuserer på 
strukturreformer og sunde offentlige 
finanser, som Unionens makrofinansielle 
bistand skal være underlagt, og disse 
betingelser fastlægges i et 
aftalememorandum 
("aftalememorandummet") indeholdende 
en tidsfrist for opfyldelsen af disse 
betingelser. De økonomisk-politiske og 
finansielle betingelser i 
aftalememorandummet skal være i 
overensstemmelse med de aftaler eller 
overenskomster, der henvises til i artikel 1, 
stk. 3, herunder de makroøkonomiske 
tilpasnings- og strukturreformprogrammer, 
som Ukraine gennemfører med støtte fra 
IMF.

1. Kommissionen aftaler efter 
rådgivningsproceduren i artikel 7, stk. 2, 
klart definerede politiske og økonomiske 
betingelser med de ukrainske myndigheder, 
der fokuserer på en fredelig løsning af 
konflikten, socialt acceptable 
strukturreformer og sunde offentlige 
finanser, som Unionens makrofinansielle 
bistand skal være underlagt, og disse 
betingelser fastlægges i et 
aftalememorandum 
("aftalememorandummet") indeholdende 
en tidsfrist for opfyldelsen af disse 
betingelser. Betingelserne i 
aftalememorandummet skal være i 
overensstemmelse med de aftaler eller 
overenskomster, der henvises til i artikel 1, 
stk. 3, herunder de makroøkonomiske 
tilpasnings- og strukturreformprogrammer, 
som Ukraine gennemfører med støtte fra 
IMF.

Or. de

Ændringsforslag 35
Marine Le Pen

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Betingelserne i stk. 1 har især til formål 
at styrke effektiviteten, gennemsigtigheden 
og ansvarligheden i systemerne for 
forvaltning af de offentlige finanser i 
Ukraine og for anvendelsen af Unionens 
makrofinansielle bistand. Fremskridt med 
hensyn til gensidig markedsåbning, 
udvikling af regelbaseret og fair handel 
samt andre prioriteringer i sammenhæng 

2. Betingelserne i stk. 1 har især til formål 
at styrke effektiviteten, gennemsigtigheden 
og ansvarligheden i systemerne for 
forvaltning af de offentlige finanser i 
Ukraine og for anvendelsen af Unionens 
makrofinansielle bistand. Kommissionen 
fører regelmæssigt kontrol med de 
fremskridt, der gøres i retning af disse mål.
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med Unionens politik i forhold til 
tredjelande skal også tages med i 
betragtning ved udformningen af de 
politiske foranstaltninger. Kommissionen 
fører regelmæssigt kontrol med de 
fremskridt, der gøres i retning af disse mål.

Or. fr

Ændringsforslag 36
Marine Le Pen

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kontrollerer med 
regelmæssige mellemrum, om 
betingelserne i artikel 4, stk. 3, til 
stadighed er opfyldt, herunder om Ukraines 
økonomiske politik er i overensstemmelse 
med målene for Unionens makrofinansielle 
bistand. I den forbindelse arbejder 
Kommissionen tæt sammen med IMF og
Verdensbanken og, når det er nødvendigt, 
med Europa-Parlamentet og Rådet.

4. Kommissionen kontrollerer med 
regelmæssige mellemrum, om 
betingelserne i artikel 4, stk. 3, til 
stadighed er opfyldt, herunder om Ukraines 
økonomiske politik er i overensstemmelse 
med målene for Unionens makrofinansielle 
bistand. I den forbindelse arbejder 
Kommissionen tæt sammen med Europa-
Parlamentet og Rådet og, når det er 
nødvendigt, IMF og Verdensbanken.

Or. fr

Ændringsforslag 37
Helmut Scholz

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kontrollerer med 
regelmæssige mellemrum, om 
betingelserne i artikel 4, stk. 3, til 
stadighed er opfyldt, herunder om Ukraines 
økonomiske politik er i overensstemmelse 
med målene for Unionens makrofinansielle 

4. Kommissionen kontrollerer med 
regelmæssige mellemrum, om 
betingelserne i artikel 4, stk. 3, til 
stadighed er opfyldt, herunder om Ukraines 
politik er i overensstemmelse med målene 
for Unionens makrofinansielle bistand. I 
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bistand. I den forbindelse arbejder 
Kommissionen tæt sammen med IMF og 
Verdensbanken og, når det er nødvendigt,
med Europa-Parlamentet og Rådet.

den forbindelse arbejder Kommissionen 
tæt sammen med IMF og Verdensbanken 
og med Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. de

Ændringsforslag 38
Marine Le Pen

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en kontinuerlig tilfredsstillende 
gennemførelse af et politisk program, der 
omfatter stærke tilpasnings- og 
strukturreformforanstaltninger støttet af 
en ikke-forebyggende IMF-kreditaftale, 
samt

b) en kontinuerlig tilfredsstillende 
gennemførelse af et politisk program, der 
anvender de bevilligede midler på 
gennemsigtig vis og udviser kyndig 
forvaltning af disse midler såvel som 
midlernes sporbarhed inden for de 
offentlige finanser, samt

Or. fr

Ændringsforslag 39
Helmut Scholz

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en kontinuerlig tilfredsstillende 
gennemførelse af et politisk program, der 
omfatter stærke tilpasnings- og 
strukturreformforanstaltninger støttet af 
en ikke-forebyggende IMF-kreditaftale, 
samt

b) en kontinuerlig tilfredsstillende 
gennemførelse af et politisk program, der 
omfatter stærke reform- og fredssikrende 
foranstaltninger, støttet af en ikke-
forebyggende IMF-kreditaftale, samt

Or. de
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Ændringsforslag 40
Marine Le Pen

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) gennemførelse af de økonomisk-
politiske og finansielle betingelser i 
aftalememorandummet inden for en 
bestemt tidsfrist.

c) gennemførelse inden for en bestemt 
tidsfrist af økonomiske tiltag, hvis 
virkning på de offentlige finanser og 
nationaløkonomien kan evalueres.

Or. fr

Ændringsforslag 41
Helmut Scholz

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) gennemførelse af de økonomisk-
politiske og finansielle betingelser i 
aftalememorandummet inden for en 
bestemt tidsfrist.

c) gennemførelsen af de politiske og 
finansielle betingelser i 
aftalememorandummet inden for en 
nærmere angiven tidsfrist.

Or. de

Ændringsforslag 42
Eleftherios Synadinos

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sikrer, at Ukraine regelmæssigt 
kontrollerer, at midler modtaget fra 
Unionens budget er blevet anvendt efter 
hensigten, træffer passende 
foranstaltninger til at forebygge 
uregelmæssigheder og svig og i givet fald

a) sikrer, at Ukraine regelmæssigt 
kontrollerer, at midler modtaget fra 
Unionens budget er blevet anvendt efter 
hensigten, fastsætter forpligtelserne for 
eksistensen af procedurer for 
risikoforvaltning og intern kontrol såvel 
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tager retlige skridt til at opnå 
tilbagebetaling af eventuelt misbrugte 
midler, der er udbetalt i henhold til denne 
afgørelse

som administrative organer, der skal 
kontrollere, at procedurerne er 
tilstrækkelige og overholdes, træffer 
passende foranstaltninger til at forebygge 
uregelmæssigheder og svig og om 
nødvendigt tager retlige skridt til at opnå 
tilbagebetaling af eventuelt misbrugte 
midler, der er udbetalt i henhold til denne 
afgørelse;

Or. el

Ændringsforslag 43
Eleftherios Synadinos

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udtrykkeligt bemyndiger Kommissionen 
og Revisionsretten til at foretage revision i 
og efter rådighedsperioden for Unionens 
makrofinansielle bistand, herunder 
dokumentrevision og revision på stedet, 
f.eks. operationelle vurderinger

b) udtrykkeligt bemyndiger Kommissionen 
og Revisionsretten til at foretage revision 
inden, i og efter rådighedsperioden for 
Unionens makrofinansielle bistand, 
herunder dokumentrevision og revision på 
stedet, f.eks. operationelle vurderinger, og 
at revisionsresultaterne om nødvendigt 
ledsages af angivelse af korrigerende eller 
validerende foranstaltninger

Or. el


