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Τροπολογία 1
Matteo Salvini

Πρόταση απόφασης
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής. 

Or. en

Τροπολογία 2
Γεώργιος Επιτήδειος

Πρόταση απόφασης
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής·

Or. el

Τροπολογία 3
Γεώργιος Επιτήδειος

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητεί από την Επιτροπή να του 
υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν 
προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές 
τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει 
με νέο κείμενο·

διαγράφεται

Or. el



PE549.400v01-00 4/27 AM\1051425EL.doc

EL

Τροπολογία 4
Marine Le Pen

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της Ουκρανίας 
αναπτύσσονται εντός του πλαισίου της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) 
και της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. 
Μια συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 
Ενέργειας και των κρατών μελών τους, 
αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου 
(«συμφωνία σύνδεσης»), που θα 
περιλαμβάνει μια σφαιρική και σε βάθος 
ζώνη ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA), 
αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
κατά την περίοδο 2007-2011 και 
μονογραφήθηκε το 2012. Η συμφωνία 
σύνδεσης υπεγράφη από την Ουκρανία 
και την Ένωση στις 21 Μαρτίου και στις 
27 Ιουνίου 2014. Από την 1η Νοεμβρίου 
2014, σημαντικά μέρη της συμφωνίας 
σύνδεσης εφαρμόζονται προσωρινά 
στους τομείς του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των 
θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους 
δικαίου, του πολιτικού διαλόγου και των 
μεταρρυθμίσεων, της δικαιοσύνης, της 
ελευθερίας και της ασφάλειας, της 
οικονομικής και χρηματοδοτικής 
συνεργασίας.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 5
Marine Le Pen
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Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Μετά την επαναφορά του ουκρανικού 
Συντάγματος του 2004, διεξήχθησαν με 
επιτυχία προεδρικές και βουλευτικές 
εκλογές στις 25 Μαΐου 2014 και στις 26 
Οκτωβρίου 2014, αντίστοιχα. Στις 2 
Δεκεμβρίου 2014, μετά τον σχηματισμό 
νέας κυβέρνησης βάσει των 
αποτελεσμάτων των βουλευτικών 
εκλογών, η Ουκρανία επιβεβαίωσε τη 
δέσμευση για πολιτικές και οικονομικές 
μεταρρυθμίσεις σύμφωνα με το πλαίσιο 
που προβλέπει η συμφωνία σύνδεσης και 
υπέβαλε σχέδιο δράσης που περιγράφει τις 
προβλεπόμενες μεταρρυθμίσεις.

(2) Μετά από ένα πραξικόπημα, 
διεξήχθησαν προεδρικές και βουλευτικές 
εκλογές στις 25 Μαΐου 2014 και στις 26 
Οκτωβρίου 2014, αντίστοιχα, μέσα σε 
ατμόσφαιρα εμφυλίου πολέμου. Στις 2 
Δεκεμβρίου 2014, μετά τον σχηματισμό 
νέας κυβέρνησης βάσει των 
αποτελεσμάτων των βουλευτικών 
εκλογών, η Ουκρανία επιβεβαίωσε τη 
δέσμευση για πολιτικές και οικονομικές 
μεταρρυθμίσεις σύμφωνα με το πλαίσιο 
που προβλέπει η συμφωνία σύνδεσης και 
υπέβαλε σχέδιο δράσης που περιγράφει τις 
προβλεπόμενες μεταρρυθμίσεις.

Or. fr

Τροπολογία 6
Ελευθέριος Συναδινός

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η παραβίαση της κυριαρχίας και της 
εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας 
και η επακόλουθη ένοπλη σύγκρουση 
επηρέασαν αρνητικά την ήδη επισφαλή
οικονομική και χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα στη χώρα. Η Ουκρανία 
αντιμετωπίζει μια δύσκολη κατάσταση 
όσον αφορά το ισοζύγιο πληρωμών και τη 
θέση ρευστότητας. Η κατάσταση αυτή 
συνδέεται με τη διαρροή κεφαλαίων και τη 
συνεπακόλουθη μείωση της εμπιστοσύνης, 
καθώς και με την επιδεινούμενη 
δημοσιονομική κατάσταση ως αποτέλεσμα 
του άμεσου δημοσιονομικού κόστους της 
σύγκρουσης, μιας ύφεσης βαθύτερης από 
ό,τι αναμενόταν και της απώλειας 

(3) H οικονομική και χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα στη χώρα είναι επισφαλής. Η 
Ουκρανία αντιμετωπίζει μια δύσκολη 
κατάσταση όσον αφορά το ισοζύγιο 
πληρωμών και τη θέση ρευστότητας. Η 
κατάσταση αυτή συνδέεται με τη διαρροή 
κεφαλαίων και τη συνεπακόλουθη μείωση 
της εμπιστοσύνης, καθώς και με την 
επιδεινούμενη δημοσιονομική κατάσταση 
ως αποτέλεσμα του άμεσου 
δημοσιονομικού κόστους της σύγκρουσης, 
μιας ύφεσης βαθύτερης από ό,τι 
αναμενόταν και της απώλειας 
φορολογικών εσόδων από τις περιοχές που 
ελέγχονται από τους αυτονομιστές. 
Ταυτόχρονα, οι προϋπάρχουσες 
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φορολογικών εσόδων από τις περιοχές που 
ελέγχονται από τους αυτονομιστές. 
Ταυτόχρονα, οι προϋπάρχουσες 
διαρθρωτικές αδυναμίες και τα τρωτά 
σημεία στον δημοσιονομικό και τον 
εξωτερικό-χρηματοοικονομικό τομέα 
συνέβαλαν επίσης στην επιδείνωση της 
οικονομικής κατάστασης.

διαρθρωτικές αδυναμίες, ο διεφθαρμένος 
δημόσιος τομέας και τα τρωτά σημεία 
στον δημοσιονομικό και τον εξωτερικό-
χρηματοοικονομικό τομέα συνέβαλαν 
επίσης στην επιδείνωση της οικονομικής 
κατάστασης.

Or. el

Τροπολογία 7
Marine Le Pen

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η παραβίαση της κυριαρχίας και της 
εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας
και η επακόλουθη ένοπλη σύγκρουση 
επηρέασαν αρνητικά την ήδη επισφαλή 
οικονομική και χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα στη χώρα. Η Ουκρανία 
αντιμετωπίζει μια δύσκολη κατάσταση 
όσον αφορά το ισοζύγιο πληρωμών και τη 
θέση ρευστότητας. Η κατάσταση αυτή 
συνδέεται με τη διαρροή κεφαλαίων και τη 
συνεπακόλουθη μείωση της εμπιστοσύνης, 
καθώς και με την επιδεινούμενη 
δημοσιονομική κατάσταση ως αποτέλεσμα 
του άμεσου δημοσιονομικού κόστους της 
σύγκρουσης, μιας ύφεσης βαθύτερης από 
ό,τι αναμενόταν και της απώλειας 
φορολογικών εσόδων από τις περιοχές που 
ελέγχονται από τους αυτονομιστές. 
Ταυτόχρονα, οι προϋπάρχουσες 
διαρθρωτικές αδυναμίες και τα τρωτά 
σημεία στον δημοσιονομικό και τον 
εξωτερικό-χρηματοοικονομικό τομέα 
συνέβαλαν επίσης στην επιδείνωση της 
οικονομικής κατάστασης.

(3) Οι εδαφικές διαμάχες και η 
επακόλουθη ένοπλη σύγκρουση 
επηρέασαν αρνητικά την ήδη επισφαλή 
οικονομική και χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα στη χώρα. Η Ουκρανία 
αντιμετωπίζει μια δύσκολη κατάσταση 
όσον αφορά το ισοζύγιο πληρωμών και τη 
θέση ρευστότητας. Η κατάσταση αυτή 
συνδέεται με τη διαρροή κεφαλαίων και τη 
συνεπακόλουθη μείωση της εμπιστοσύνης, 
καθώς και με την επιδεινούμενη 
δημοσιονομική κατάσταση ως αποτέλεσμα 
του άμεσου δημοσιονομικού κόστους της 
σύγκρουσης, μιας ύφεσης βαθύτερης από 
ό,τι αναμενόταν και της απώλειας 
φορολογικών εσόδων από τις ρωσόφωνες
περιφέρειες. Ταυτόχρονα, οι 
προϋπάρχουσες διαρθρωτικές αδυναμίες 
και τα τρωτά σημεία στον δημοσιονομικό 
και τον εξωτερικό-χρηματοοικονομικό 
τομέα συνέβαλαν επίσης στην επιδείνωση 
της οικονομικής κατάστασης. 

Or. fr
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Τροπολογία 8
Marine Le Pen

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Στο πλαίσιο αυτό, οι ανάγκες 
εξωτερικής χρηματοδότησης της 
Ουκρανίας είναι σημαντικά μεγαλύτερες 
από ό,τι είχε αρχικά προσδιοριστεί και 
χρήζουν επομένως πρόσθετης
χρηματοδοτικής συνδρομής από διεθνείς 
πιστωτές και χορηγούς βοήθειας. Στην πιο 
πρόσφατη αποστολή ελέγχου που 
πραγματοποίησε, το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο (ΔΝΤ) εντόπισε σημαντική ανάγκη 
χρηματοδότησης πέραν των πόρων που 
έχουν δεσμευθεί μέχρι στιγμής από τη 
διεθνή κοινότητα, η οποία περιλαμβάνει 
μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή από την Ένωση βάσει της 
απόφασης 2002/639/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της απόφασης 388/2010/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και της απόφασης 
2014/215/ΕΕ του Συμβουλίου.

(4) Στο πλαίσιο αυτό, οι ανάγκες 
εξωτερικής χρηματοδότησης της 
Ουκρανίας είναι σημαντικά μεγαλύτερες 
από ό,τι είχε αρχικά προσδιοριστεί και 
επομένως ενδέχεται να χρειάζονται 
πρόσθετη χρηματοδοτική συνδρομή από 
διεθνείς πιστωτές και χορηγούς βοήθειας. 
Στην πιο πρόσφατη αποστολή ελέγχου που 
πραγματοποίησε, το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο (ΔΝΤ) εντόπισε σημαντική ανάγκη 
χρηματοδότησης πέραν των πόρων που 
έχουν δεσμευθεί μέχρι στιγμής από τη 
διεθνή κοινότητα, η οποία περιλαμβάνει 
μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή από την Ένωση βάσει της 
απόφασης 2002/639/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της απόφασης 388/2010/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και της απόφασης 
2014/215/ΕΕ του Συμβουλίου.

Or. fr

Τροπολογία 9
Marine Le Pen

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η Ένωση έχει επανειλημμένα 
διακηρύξει τη δέσμευσή της να στηρίξει τη
νέα κυβέρνηση της Ουκρανίας στην 
προσπάθειά της να σταθεροποιήσει την 
κατάσταση και να συνεχίσει την πορεία 

(5) Η Ένωση έχει επανειλημμένα 
διακηρύξει τη δέσμευσή της να στηρίξει τη 
νέα κυβέρνηση της Ουκρανίας στην 
προσπάθειά της να σταθεροποιήσει την 
κατάσταση και να συνεχίσει την πορεία 
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των μεταρρυθμίσεων. Η Ένωση έχει 
επίσης δηλώσει την ετοιμότητά της να 
στηρίξει πλήρως τις προσπάθειες της 
διεθνούς κοινότητας και των διεθνών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ιδίως του 
ΔΝΤ, όσον αφορά ένα διεθνές πακέτο 
βοήθειας για την αντιμετώπιση των 
έκτακτων αναγκών της Ουκρανίας, υπό τον 
όρο της σαφούς δέσμευσης της Ουκρανίας 
για μεταρρυθμίσεις. Η χρηματοδοτική 
στήριξη της Ένωσης στην Ουκρανία 
είναι συνεπής με την πολιτική της 
Ένωσης, όπως ορίζεται στην Ευρωπαϊκή 
Πολιτική Γειτονίας και στην Ανατολική 
Εταιρική Σχέση. Στα συμπεράσματά του 
της 18ης Δεκεμβρίου 2014, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναφέρει ότι, μετά 
τη δεύτερη εκταμίευση 500 εκατ. ευρώ 
μακροοικονομικής συνδρομής από την 
Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2014, η 
Ένωση και τα κράτη μέλη της είναι 
έτοιμα να διευκολύνουν και να στηρίξουν 
περαιτέρω τη μεταρρυθμιστική 
διαδικασία της Ουκρανίας, από κοινού με 
άλλους χορηγούς και σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις που έχει θέσει το ΔΝΤ.

των μεταρρυθμίσεων. Η Ένωση έχει 
επίσης δηλώσει την ετοιμότητά της να 
στηρίξει πλήρως τις προσπάθειες της 
διεθνούς κοινότητας και των διεθνών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ιδίως του 
ΔΝΤ, όσον αφορά ένα διεθνές πακέτο 
βοήθειας για την αντιμετώπιση των 
έκτακτων αναγκών της Ουκρανίας, υπό τον 
όρο της σαφούς δέσμευσης της Ουκρανίας 
να περιορίσει τον ανεξέλεγκτο 
διασκορπισμό των παρεχόμενων πόρων 
και να καταπολεμήσει τη διαφθορά που 
θα μπορούσε να ευνοήσει η βοήθεια αυτή.

Or. fr

Τροπολογία 10
Marine Le Pen

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή της Ένωσης θα πρέπει να 
συνιστά έκτακτο χρηματοδοτικό μέσο 
χορηγούμενης άνευ όρων και χωρίς ειδικό 
σκοπό στήριξης του ισοζυγίου 
πληρωμών, το οποίο αποσκοπεί στην 
αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών 
εξωτερικής χρηματοδότησης του 
δικαιούχου και θα πρέπει να στηρίζει την 

(6) Η μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή της Ένωσης θα πρέπει να 
συνιστά έκτακτο χρηματοδοτικό μέσο με 
συγκεκριμένο σκοπό την ελάφρυνση του 
δημοσιονομικού βάρους που υφίστανται 
τα δημόσια οικονομικά της Ουκρανίας.
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εφαρμογή προγράμματος πολιτικής που 
περιλαμβάνει σοβαρά και άμεσα μέτρα 
προσαρμογής και διαρθρωτικής 
μεταρρύθμισης, με σκοπό τη βελτίωση 
της κατάστασης του ισοζυγίου πληρωμών 
βραχυπρόθεσμα.

Or. fr

Τροπολογία 11
Tiziana Beghin

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Στις 28 Δεκεμβρίου, το κοινοβούλιο 
της Ουκρανίας ενέκρινε νόμο σχετικά με 
μέτρα σταθεροποίησης του ισοζυγίου 
πληρωμών της Ουκρανίας σύμφωνα με 
το άρθρο XII της Γενικής Συμφωνίας 
Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994, 
το οποίο προβλέπει την προσωρινή 
αύξηση των εισαγωγικών δασμών από 5
έως 10% για 12 μήνες, πράγμα το οποίο 
έχει ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στις 
μονομερείς εμπορικές προτιμήσεις με την 
Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 12
Marine Le Pen

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Καθώς η Ουκρανία είναι χώρα που 
καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική 
Γειτονίας, θα πρέπει να θεωρείται 
επιλέξιμη για να λάβει τη 

διαγράφεται



PE549.400v01-00 10/27 AM\1051425EL.doc

EL

μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή της Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 13
Marine Le Pen

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή της Ένωσης θα πρέπει να 
αποσκοπεί στην αποκατάσταση μιας 
βιώσιμης θέσης εξωτερικής 
χρηματοδότησης για την Ουκρανία και, ως 
εκ τούτου, στη στήριξη της οικονομικής 
και κοινωνικής ανάπτυξής της σύμφωνα 
με τη συμφωνία σύνδεσης.

(12) Η μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή της Ένωσης θα πρέπει να 
αποσκοπεί στην αποκατάσταση μιας 
βιώσιμης θέσης εξωτερικής 
χρηματοδότησης για την Ουκρανία και, ως 
εκ τούτου, στη στήριξη της οικονομικής 
και κοινωνικής ανάπτυξής της.

Or. fr

Τροπολογία 14
Marine Le Pen

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει 
ότι η μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή της Ένωσης συνάδει νομικά και 
ουσιαστικά με τις βασικές αρχές, τους 
στόχους και τα μέτρα που λαμβάνονται 
στους διάφορους τομείς εξωτερικής 
δράσης και τις άλλες συναφείς πολιτικές 
της Ένωσης.

(14) Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει 
ότι η μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή της Ένωσης θα έπεται 
αξιολόγησης του επιπέδου της διαφθοράς 
των φορέων της δημόσιας διοίκησης 
στην Ουκρανία ώστε να εξασφαλίζεται η 
καλύτερη δυνατή χρήση των οικονομικών 
πόρων που χορηγούν και χρηματοδοτούν 
τα κράτη μέλη.

Or. fr
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Τροπολογία 15
Marine Le Pen

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή της Ένωσης θα πρέπει να 
στηρίξει την εξωτερική πολιτική της 
έναντι της Ουκρανίας. Οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής Δράσης θα πρέπει να 
συνεργάζονται στενά σε όλη τη διάρκεια 
της επιχείρησης μακροοικονομικής 
χρηματοδοτικής συνδρομής, για τον 
συντονισμό και την εξασφάλιση της 
συνοχής της εξωτερικής πολιτικής της 
Ένωσης.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 16
Marine Le Pen

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή της Ένωσης θα πρέπει να 
στηρίζει την προσήλωση της Ουκρανίας 
στις κοινές αξίες, στις οποίες 
περιλαμβάνονται η δημοκρατία, το 
κράτος δικαίου, η χρηστή διακυβέρνηση, 
ο σεβασμός των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, η βιώσιμη ανάπτυξη και η 
μείωση της φτώχειας, καθώς και η 
προσήλωσή της στις αρχές του 
ελεύθερου, βάσει κανόνων και υπό 
δίκαιους όρους, εμπορίου.

διαγράφεται
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Or. fr

Τροπολογία 17
Marine Le Pen

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Προϋπόθεση για τη χορήγηση της 
μακροοικονομικής χρηματοδοτικής 
συνδρομής της Ένωσης θα πρέπει να είναι 
ο σεβασμός εκ μέρους της Ουκρανίας των 
ουσιαστικών θεσμών της δημοκρατίας, 
στους οποίους περιλαμβάνονται το 
πολυκομματικό κοινοβουλευτικό σύστημα, 
το κράτος δικαίου και η εγγύηση του 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Επιπλέον, οι ειδικοί στόχοι της 
μακροοικονομικής χρηματοδοτικής 
συνδρομής της Ένωσης θα πρέπει να 
αφορούν την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και 
της λογοδοσίας των συστημάτων 
διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών 
στην Ουκρανία και να προωθούν τις 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που σκοπό 
έχουν να στηρίξουν τη βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και τη δημοσιονομική 
εξυγίανση. Τόσο η πλήρωση των 
προϋποθέσεων όσο και η επίτευξη των 
στόχων αυτών θα πρέπει να 
παρακολουθούνται τακτικά από την 
Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής Δράσης.

(17) Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της 
μακροοικονομικής χρηματοδοτικής 
συνδρομής της Ένωσης θα πρέπει να είναι:
ο σεβασμός εκ μέρους της Ουκρανίας των
μηχανισμών που βασίζονται στο 
πολυκομματικό κοινοβουλευτικό σύστημα 
και το κράτος δικαίου, η εγγύηση της 
τήρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και του δικαιώματος αυτοδιάθεσης των 
λαών. Επιπλέον, οι ειδικοί στόχοι της 
μακροοικονομικής χρηματοδοτικής 
συνδρομής της Ένωσης θα πρέπει να 
αφορούν την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και 
της λογοδοσίας των συστημάτων 
διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών 
στην Ουκρανία και να προωθούν τις 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που σκοπό 
έχουν να στηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη 
δημοσιονομική εξυγίανση. Τόσο η 
πλήρωση των προϋποθέσεων όσο και η 
επίτευξη των στόχων αυτών θα πρέπει να 
παρακολουθούνται τακτικά από την 
Επιτροπή.

Or. fr

Τροπολογία 18
Marine Le Pen



AM\1051425EL.doc 13/27 PE549.400v01-00

EL

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Η μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή της Ένωσης θα πρέπει να 
υπόκειται σε όρους οικονομικής πολιτικής 
που θα καθοριστούν σε μνημόνιο 
συμφωνίας. Προκειμένου να 
εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις 
εφαρμογής και για λόγους 
αποτελεσματικότητας, θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να 
διαπραγματευθεί τους εν λόγω όρους με τις 
αρχές της Ουκρανίας υπό την εποπτεία της 
επιτροπής των αντιπροσώπων των κρατών 
μελών δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011. Δυνάμει του εν λόγω 
κανονισμού, η συμβουλευτική διαδικασία
θα πρέπει κατά γενικό κανόνα να 
εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις εκτός 
από αυτές που προβλέπονται στον εν λόγω 
κανονισμό. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
δυνητικά σημαντικές επιπτώσεις της 
συνδρομής άνω των 90 εκατ. ευρώ, είναι 
σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία 
εξέτασης για τις πράξεις που υπερβαίνουν 
το εν λόγω κατώτατο όριο. Λαμβάνοντας 
υπόψη το ποσό της μακροοικονομικής 
χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης 
προς την Ουκρανία, η διαδικασία εξέτασης 
θα πρέπει να εφαρμόζεται για την έγκριση 
του μνημονίου συμφωνίας και για 
οποιαδήποτε μείωση, αναστολή ή 
ακύρωση της συνδρομής,

(23) Η μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή της Ένωσης θα πρέπει να 
υπόκειται σε όρους χρηματοοικονομικής 
διαχείρισης που θα καθοριστούν σε 
μνημόνιο συμφωνίας. Προκειμένου να 
εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις 
εφαρμογής και για λόγους 
αποτελεσματικότητας, θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να 
διαπραγματευθεί τους εν λόγω όρους με τις 
αρχές της Ουκρανίας υπό την εποπτεία της 
επιτροπής των αντιπροσώπων των κρατών 
μελών δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011. Δυνάμει του εν λόγω 
κανονισμού, η συμβουλευτική διαδικασία 
θα πρέπει κατά γενικό κανόνα να 
εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις εκτός 
από αυτές που προβλέπονται στον εν λόγω 
κανονισμό. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
δυνητικά σημαντικές επιπτώσεις της 
συνδρομής άνω των 90 εκατ. ευρώ, είναι 
σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία 
εξέτασης για τις πράξεις που υπερβαίνουν 
το εν λόγω κατώτατο όριο. Λαμβάνοντας 
υπόψη το ποσό της μακροοικονομικής 
χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης 
προς την Ουκρανία, η διαδικασία εξέτασης 
θα πρέπει να εφαρμόζεται για την έγκριση 
του μνημονίου συμφωνίας και για 
οποιαδήποτε μείωση, αναστολή ή 
ακύρωση της συνδρομής,

Or. fr

Τροπολογία 19
Tiziana Beghin

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Τα σημαντικά επίπεδα διαφθοράς 
μεταξύ των υπευθύνων σε υψηλό επίπεδο 
στην Ουκρανία αποτελούν ένα σημαντικό 
εμπόδιο για τις ξένες επενδύσεις στη 
χώρα. Τα ιδιωτικά επιχειρηματικά 
συμφέροντα των ολιγαρχών της 
Ουκρανίας επηρεάζουν τις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων, οδηγώντας τις ΜΜΕ 
εκτός αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 20
Helmut Scholz

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Ένωση χορηγεί μακροοικονομική 
χρηματοδοτική συνδρομή στην Ουκρανία
(«η μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή της Ένωσης») ανώτατου ποσού
1,8 δισεκατ. ευρώ με σκοπό τη στήριξη της
οικονομικής σταθεροποίησης και ενός 
ουσιαστικού προγράμματος 
μεταρρυθμίσεων της Ουκρανίας. Η 
χρηματοδοτική συνδρομή συμβάλλει στην 
κάλυψη των αναγκών που σχετίζονται με 
ισοζύγιο πληρωμών της Ουκρανίας, όπως 
αυτές προσδιορίζονται στο πρόγραμμα του 
ΔΝΤ.

1. Η Ένωση χορηγεί μακροοικονομική 
χρηματοδοτική συνδρομή στην Ουκρανία
(«η μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή της Ένωσης») ανώτατου ποσού
1,8 δισεκατ. ευρώ με σκοπό τη στήριξη της
σταθεροποίησής της και ενός ουσιαστικού 
προγράμματος συνταγματικών, πολιτικών, 
κοινωνικών και οικονομικών 
μεταρρυθμίσεων, καθώς και την 
εφαρμογή μίας ειρηνικής λύσης της 
διαμάχης στα ανατολικά της Ουκρανίας 
στη βάση των συμφωνιών της ομάδας 
επαφής του Μινσκ. Η χρηματοδοτική 
συνδρομή συμβάλλει στην κάλυψη των 
αναγκών που σχετίζονται με ισοζύγιο 
πληρωμών της Ουκρανίας, όπως αυτές 
προσδιορίζονται στο πρόγραμμα του ΔΝΤ.

Or. de
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Τροπολογία 21
Marine Le Pen

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η διαχείριση της αποδέσμευσης της 
ενωσιακής μακροοικονομικής 
χρηματοδοτικής συνδρομής ασκείται από 
την Επιτροπή κατά τρόπο συνεπή προς τις 
συμφωνίες ή τα μνημόνια συμφωνίας που 
έχουν συναφθεί μεταξύ του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της 
Ουκρανίας και προς τις βασικές αξίες και 
τους στόχους των οικονομικών 
μεταρρυθμίσεων που ορίζονται στη 
συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας και 
στην ατζέντα σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας 
βάσει της Ευρωπαϊκής Πολιτικής 
Γειτονίας (ΕΠΓ). Η Επιτροπή ενημερώνει 
τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για τις εξελίξεις που αφορούν 
τη μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή της Ένωσης, περιλαμβανομένων 
των σχετικών εκταμιεύσεων, και 
διαβιβάζει τα σχετικά έγγραφα στα εν 
λόγω όργανα εγκαίρως.

3. Η διαχείριση της αποδέσμευσης της 
ενωσιακής μακροοικονομικής 
χρηματοδοτικής συνδρομής ασκείται από 
την Επιτροπή κατά τρόπο συνεπή προς τις 
ανάγκες της δημοσιονομικής διαφάνειας. 
Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
για τις εξελίξεις που αφορούν τη 
μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή της Ένωσης, περιλαμβανομένων 
των σχετικών εκταμιεύσεων, και 
διαβιβάζει τα σχετικά έγγραφα στα εν 
λόγω όργανα εγκαίρως.

Or. fr

Τροπολογία 22
Tiziana Beghin

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η διαχείριση της αποδέσμευσης της 
ενωσιακής μακροοικονομικής 
χρηματοδοτικής συνδρομής ασκείται από 
την Επιτροπή κατά τρόπο συνεπή προς τις 
συμφωνίες ή τα μνημόνια συμφωνίας που 
έχουν συναφθεί μεταξύ του Διεθνούς 

3. Η διαχείριση της αποδέσμευσης της 
ενωσιακής μακροοικονομικής 
χρηματοδοτικής συνδρομής ασκείται από 
την Επιτροπή κατά τρόπο συνεπή προς τις 
συμφωνίες ή τα μνημόνια συμφωνίας που 
έχουν συναφθεί μεταξύ του Διεθνούς 



PE549.400v01-00 16/27 AM\1051425EL.doc

EL

Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της 
Ουκρανίας και προς τις βασικές αξίες και 
τους στόχους των οικονομικών 
μεταρρυθμίσεων που ορίζονται στη 
συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας και 
στην ατζέντα σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας 
βάσει της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας
(ΕΠΓ). Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
για τις εξελίξεις που αφορούν τη 
μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή της Ένωσης, περιλαμβανομένων 
των σχετικών εκταμιεύσεων, και 
διαβιβάζει τα σχετικά έγγραφα στα εν 
λόγω όργανα εγκαίρως.

Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της 
Ουκρανίας και προς τις βασικές αξίες και 
τους στόχους των οικονομικών 
μεταρρυθμίσεων που ορίζονται στη 
συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας, που 
απαιτεί ότι η προνομιακή μεταχείριση 
που χορηγείται στην Ουκρανία θα 
υπόκειται στην προϋπόθεση ότι αυτή δεν 
θα εισαγάγει νέους δασμούς καθώς και 
στην ατζέντα σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας 
βάσει της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας
(ΕΠΓ). Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
για τις εξελίξεις που αφορούν τη 
μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή της Ένωσης, περιλαμβανομένων 
των σχετικών εκταμιεύσεων, και 
διαβιβάζει τα σχετικά έγγραφα στα εν 
λόγω όργανα εγκαίρως.

Or. en

Τροπολογία 23
Helmut Scholz

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η διαχείριση της αποδέσμευσης της 
ενωσιακής μακροοικονομικής 
χρηματοδοτικής συνδρομής ασκείται από 
την Επιτροπή κατά τρόπο συνεπή προς τις 
συμφωνίες ή τα μνημόνια συμφωνίας που 
έχουν συναφθεί μεταξύ του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της 
Ουκρανίας και προς τις βασικές αξίες και 
τους στόχους των οικονομικών
μεταρρυθμίσεων που ορίζονται στη 
συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας και
στην ατζέντα σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας 
βάσει της Ευρωπαϊκής Πολιτικής 
Γειτονίας (ΕΠΓ). Η Επιτροπή ενημερώνει 
τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για τις εξελίξεις που αφορούν 

3. Η διαχείριση της αποδέσμευσης της 
ενωσιακής μακροοικονομικής 
χρηματοδοτικής συνδρομής ασκείται από 
την Επιτροπή κατά τρόπο συνεπή προς τις 
συμφωνίες ή τα μνημόνια συμφωνίας που 
έχουν συναφθεί μεταξύ του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της 
Ουκρανίας και προς τις βασικές αξίες και 
τους στόχους των μεταρρυθμίσεων, που 
ορίζονται στη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-
Ουκρανίας, καθώς και στις συμφωνίες 
της ομάδας επαφής του Μινσκ για μία 
ειρηνική διευθέτηση της διαμάχης στα 
ανατολικά της Ουκρανίας. Η Επιτροπή 
ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τις 
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τη μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή της Ένωσης, περιλαμβανομένων 
των σχετικών εκταμιεύσεων, και 
διαβιβάζει τα σχετικά έγγραφα στα εν 
λόγω όργανα εγκαίρως.

εξελίξεις που αφορούν τη 
μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή της Ένωσης, περιλαμβανομένων 
των σχετικών εκταμιεύσεων, και 
διαβιβάζει τα σχετικά έγγραφα στα εν 
λόγω όργανα εγκαίρως.

Or. de

Τροπολογία 24
Marine Le Pen

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της 
ενωσιακής μακροοικονομικής 
χρηματοδοτικής συνδρομής είναι ο 
σεβασμός εκ μέρους της Ουκρανίας των 
ουσιαστικών θεσμών της δημοκρατίας, 
στους οποίους περιλαμβάνονται το 
πολυκομματικό κοινοβουλευτικό 
σύστημα, το κράτος δικαίου και η 
εγγύηση του σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.

1. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της 
ενωσιακής μακροοικονομικής 
χρηματοδοτικής συνδρομής είναι η 
εγγύηση ότι:

Or. fr

Τροπολογία 25
Helmut Scholz

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της 
ενωσιακής μακροοικονομικής 
χρηματοδοτικής συνδρομής είναι ο 
σεβασμός εκ μέρους της Ουκρανίας των 
ουσιαστικών θεσμών της δημοκρατίας, 
στους οποίους περιλαμβάνονται το 

1. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της 
ενωσιακής μακροοικονομικής 
χρηματοδοτικής συνδρομής είναι ο 
σεβασμός εκ μέρους της Ουκρανίας των 
ουσιαστικών θεσμών της δημοκρατίας, 
στους οποίους περιλαμβάνονται το 
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πολυκομματικό κοινοβουλευτικό σύστημα, 
το κράτος δικαίου και η εγγύηση του 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

πολυκομματικό κοινοβουλευτικό σύστημα, 
το κράτος δικαίου, η εγγύηση του 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και ότι οι πόροι αυτοί χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά για μη στρατιωτική χρήση 
καθώς και για την αποφυγή της 
εντατικοποίησης της σύγκρουσης στην 
Ανατολική Ουκρανία.

Or. de

Τροπολογία 26
Tiziana Beghin

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της 
ενωσιακής μακροοικονομικής 
χρηματοδοτικής συνδρομής είναι ο 
σεβασμός εκ μέρους της Ουκρανίας των 
ουσιαστικών θεσμών της δημοκρατίας, 
στους οποίους περιλαμβάνονται το 
πολυκομματικό κοινοβουλευτικό σύστημα, 
το κράτος δικαίου και η εγγύηση του 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

1. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της 
ενωσιακής μακροοικονομικής 
χρηματοδοτικής συνδρομής είναι ο 
σεβασμός εκ μέρους της Ουκρανίας των 
ουσιαστικών θεσμών της δημοκρατίας, 
στους οποίους περιλαμβάνονται το 
πολυκομματικό κοινοβουλευτικό σύστημα
και η εφαρμογή της νομοθεσίας κατά της 
διαφθοράς όπως αυτή τροποποιήθηκε, το 
κράτος δικαίου και η εγγύηση του 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 27
Marine Le Pen

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– θα εφαρμοστούν μηχανισμοί για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς που 
υπάρχει τόσο μέσα στους ίδιους τους 
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δημόσιους φορείς όσο και μεταξύ των 
δημοσίων φορέων και των ιδιωτικών 
εταιριών οι οποίες επιδοτούνται ή στις 
οποίες ανατίθενται υπηρεσίες ή 
διατηρούν εταιρικές σχέσεις με τις 
δημόσιες αρχές·

Or. fr

Τροπολογία 28
Marine Le Pen

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– θα εφαρμοστούν μηχανισμοί που θα 
βασίζονται στο πολυκομματικό 
κοινοβουλευτικό σύστημα και το κράτος 
δικαίου·

Or. fr

Τροπολογία 29
Marine Le Pen

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– θα υπάρχει σεβασμός για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και για το δικαίωμα 
αυτοδιάθεσης των λαών.

Or. fr

Τροπολογία 30
Marine Le Pen
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο, το αργότερο εντός έξι μηνών 
από την κοινοποίηση της παρούσας 
απόφασης, αξιολόγηση του επιπέδου 
διαφθοράς στις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου·

Or. fr

Τροπολογία 31
Marine Le Pen

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 
παρακολουθούν την ικανοποίηση αυτής 
της προϋπόθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια 
ισχύος της μακροοικονομικής 
χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 32
Marine Le Pen

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονται σύμφωνα με την 
απόφαση 2010/427/ΕΕ του Συμβουλίου.

διαγράφεται
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Or. fr

Τροπολογία 33
Marine Le Pen

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 7 
παράγραφος 2, συμφωνεί με τις αρχές της 
Ουκρανίας σχετικά με σαφώς 
καθορισμένους όρους οικονομικής 
πολιτικής και χρηματοδοτικούς όρους, 
εστιάζοντας ιδιαίτερα στις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις και την εξυγίανση των 
δημόσιων οικονομικών από τις οποίες 
εξαρτάται η μακροοικονομική 
χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης, που 
καθορίζονται σε μνημόνιο συμφωνίας 
(«μνημόνιο συμφωνίας») το οποίο 
περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα για την 
εκπλήρωση των εν λόγω όρων. Οι όροι 
οικονομικής πολιτικής και οι 
χρηματοδοτικοί όροι που καθορίζονται 
στο μνημόνιο συμφωνίας είναι συνεπείς 
με τις συμφωνίες ή τα μνημόνια που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3, 
συμπεριλαμβανομένων των 
προγραμμάτων μακροοικονομικής 
προσαρμογής και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων που εφαρμόζει η 
Ουκρανία με τη στήριξη του ΔΝΤ.

1. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 7 
παράγραφος 2, συμφωνεί με τις αρχές της 
Ουκρανίας σχετικά με σαφώς 
καθορισμένους όρους οικονομικής 
πολιτικής και χρηματοδοτικούς όρους, 
εστιάζοντας ιδιαίτερα σε μία υγιή 
διαχείριση των δημόσιων οικονομικών 
από τις οποίες εξαρτάται η 
μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή της Ένωσης, που καθορίζονται 
σε μνημόνιο συμφωνίας («μνημόνιο 
συμφωνίας») το οποίο περιλαμβάνει 
χρονοδιάγραμμα για την εκπλήρωση των 
εν λόγω όρων.

Or. fr

Τροπολογία 34
Helmut Scholz

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 7 
παράγραφος 2, συμφωνεί με τις αρχές της 
Ουκρανίας σχετικά με σαφώς 
καθορισμένους όρους οικονομικής 
πολιτικής και χρηματοδοτικούς όρους, 
εστιάζοντας ιδιαίτερα στις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις και την εξυγίανση των 
δημόσιων οικονομικών από τις οποίες 
εξαρτάται η μακροοικονομική 
χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης, που 
καθορίζονται σε μνημόνιο συμφωνίας
(«μνημόνιο συμφωνίας») το οποίο 
περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα για την 
εκπλήρωση των εν λόγω όρων. Οι όροι 
οικονομικής πολιτικής και οι 
χρηματοδοτικοί όροι που καθορίζονται στο 
μνημόνιο συμφωνίας είναι συνεπείς με τις 
συμφωνίες ή τα μνημόνια που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 3, 
συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων 
μακροοικονομικής προσαρμογής και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που 
εφαρμόζει η Ουκρανία με τη στήριξη του 
ΔΝΤ.

1. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 7 
παράγραφος 2, συμφωνεί με τις αρχές της 
Ουκρανίας σχετικά με σαφώς 
καθορισμένους πολιτικούς και 
χρηματοδοτικούς όρους, εστιάζοντας 
ιδιαίτερα στην ειρηνική διευθέτηση της 
διαμάχης, στις κοινωνικά αποδεκτές
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την 
εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών από 
τις οποίες εξαρτάται η μακροοικονομική 
χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης, που 
καθορίζονται σε μνημόνιο συμφωνίας
(«μνημόνιο συμφωνίας») το οποίο 
περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα για την 
εκπλήρωση των εν λόγω όρων. Οι όροι 
οικονομικής πολιτικής και οι 
χρηματοδοτικοί όροι που καθορίζονται στο
μνημόνιο συμφωνίας είναι συνεπείς με τις 
συμφωνίες ή τα μνημόνια που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 3, 
συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων 
μακροοικονομικής προσαρμογής και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που 
εφαρμόζει η Ουκρανία με τη στήριξη του 
ΔΝΤ.

Or. de

Τροπολογία 35
Marine Le Pen

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι όροι που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 αποσκοπούν, ειδικότερα, 
στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, 
της διαφάνειας και της λογοδοσίας των 
συστημάτων διαχείρισης των δημόσιων 
οικονομικών στην Ουκρανία, 

2. Οι όροι που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 αποσκοπούν, ειδικότερα, 
στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας,
της διαφάνειας και της λογοδοσίας των 
συστημάτων διαχείρισης των δημόσιων 
οικονομικών στην Ουκρανία, 
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περιλαμβανομένης της χρήσης της 
μακροοικονομικής χρηματοδοτικής 
συνδρομής της Ένωσης. Κατά τον 
σχεδιασμό των μέτρων πολιτικής, 
λαμβάνονται επίσης δεόντως υπόψη η 
πρόοδος όσον αφορά το αμοιβαίο άνοιγμα 
των αγορών, η ανάπτυξη θεμιτών 
εμπορικών συναλλαγών βάσει κανόνων 
και άλλες προτεραιότητες στο πλαίσιο 
της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης. Η 
Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά την 
πρόοδο που σημειώνεται για την επίτευξη 
των στόχων αυτών.

περιλαμβανομένης της χρήσης της 
μακροοικονομικής χρηματοδοτικής 
συνδρομής της Ένωσης. Η Επιτροπή 
παρακολουθεί τακτικά την πρόοδο που 
σημειώνεται για την επίτευξη των στόχων 
αυτών.

Or. fr

Τροπολογία 36
Marine Le Pen

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή επαληθεύει σε τακτά 
διαστήματα ότι εξακολουθούν να 
πληρούνται οι όροι του άρθρου 4 
παράγραφος 3, περιλαμβανομένης και της 
συμμόρφωσης των οικονομικών πολιτικών 
της Ουκρανίας με τους στόχους της 
μακροοικονομικής χρηματοδοτικής 
συνδρομής της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, 
η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με το ΔΝΤ 
και την Παγκόσμια Τράπεζα και, εφόσον 
είναι αναγκαίο, με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

4. Η Επιτροπή επαληθεύει σε τακτά 
διαστήματα ότι εξακολουθούν να 
πληρούνται οι όροι του άρθρου 4 
παράγραφος 3, περιλαμβανομένης και της 
συμμόρφωσης των οικονομικών πολιτικών 
της Ουκρανίας με τους στόχους της 
μακροοικονομικής χρηματοδοτικής 
συνδρομής της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, 
η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο και, εφόσον είναι αναγκαίο, με 
το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα.

Or. fr

Τροπολογία 37
Helmut Scholz

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή επαληθεύει σε τακτά 
διαστήματα ότι εξακολουθούν να 
πληρούνται οι όροι του άρθρου 4 
παράγραφος 3, περιλαμβανομένης και της 
συμμόρφωσης των οικονομικών 
πολιτικών της Ουκρανίας με τους στόχους 
της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής 
συνδρομής της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, 
η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με το ΔΝΤ 
και την Παγκόσμια Τράπεζα και, εφόσον 
είναι αναγκαίο, με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

4. Η Επιτροπή επαληθεύει σε τακτά 
διαστήματα ότι εξακολουθούν να 
πληρούνται οι όροι του άρθρου 4 
παράγραφος 3, περιλαμβανομένης και της 
συμμόρφωσης των πολιτικών της 
Ουκρανίας με τους στόχους της 
μακροοικονομικής χρηματοδοτικής 
συνδρομής της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, 
η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με το ΔΝΤ 
και την Παγκόσμια Τράπεζα και με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Or. de

Τροπολογία 38
Marine Le Pen

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις συνεχείς ικανοποιητικές επιδόσεις ως 
προς την εφαρμογή προγράμματος 
πολιτικής που περιέχει μέτρα σοβαρής 
προσαρμογής και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων τα οποία στηρίζονται 
από μη προληπτική πιστωτική συμφωνία 
του ΔΝΤ, και

β) τις συνεχείς ικανοποιητικές επιδόσεις ως 
προς την εφαρμογή προγράμματος 
πολιτικής που χρησιμοποιεί με διαφάνεια 
τους χορηγούμενους οικονομικούς πόρους 
επιδεικνύοντας την ορθή διαχείριση στη 
χρήση τους και την ιχνηλασιμότητά τους 
στα δημόσια οικονομικά· και

Or. fr

Τροπολογία 39
Helmut Scholz

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις συνεχείς ικανοποιητικές επιδόσεις ως 
προς την εφαρμογή προγράμματος 
πολιτικής που περιέχει μέτρα σοβαρής
προσαρμογής και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων τα οποία στηρίζονται 
από μη προληπτική πιστωτική συμφωνία 
του ΔΝΤ, και

β) τις συνεχείς ικανοποιητικές επιδόσεις ως 
προς την εφαρμογή προγράμματος 
πολιτικής που περιέχει μέτρα σοβαρής
μεταρρύθμισης και εγγύησης της ειρήνης
τα οποία στηρίζονται από μη προληπτική 
πιστωτική συμφωνία του ΔΝΤ, και

Or. de

Τροπολογία 40
Marine Le Pen

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την εφαρμογή, εντός συγκεκριμένου 
χρονοδιαγράμματος, των όρων 
οικονομικής πολιτικής και των 
χρηματοδοτικών όρων που περιέχονται 
στο μνημόνιο συμφωνίας.

γ) την εφαρμογή, εντός συγκεκριμένου 
χρονοδιαγράμματος, των οικονομικών 
μέτρων των οποίων μπορεί να αποτιμηθεί 
ο αντίκτυπος στα δημόσια οικονομικά και 
στην εθνική οικονομία.

Or. fr

Τροπολογία 41
Helmut Scholz

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την εφαρμογή, εντός συγκεκριμένου 
χρονοδιαγράμματος, των όρων 
οικονομικής πολιτικής και των
χρηματοδοτικών όρων που περιέχονται στο 
μνημόνιο συμφωνίας.

γ) την εφαρμογή, εντός συγκεκριμένου 
χρονοδιαγράμματος, των πολιτικών και 
χρηματοδοτικών όρων που περιέχονται στο 
μνημόνιο συμφωνίας.

Or. de
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Τροπολογία 42
Ελευθέριος Συναδινός

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διασφαλίζουν ότι η Ουκρανία ελέγχει 
τακτικά κατά πόσο η χρηματοδότηση που 
χορηγείται από τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης χρησιμοποιείται ορθά, λαμβάνει 
τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη 
παρατυπιών και απάτης και, εάν είναι 
απαραίτητο, κινεί νομική διαδικασία για 
την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών που χορηγήθηκαν 
βάσει της παρούσας απόφασης·

α) διασφαλίζουν ότι η Ουκρανία ελέγχει 
τακτικά κατά πόσο η χρηματοδότηση που 
χορηγείται από τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης χρησιμοποιείται ορθά, καθορίζει 
υποχρεώσεις για την ύπαρξη διαδικασιών 
διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού 
ελέγχου, καθώς και διοικητικών οργάνων 
που θα ελέγχουν την επάρκεια και την 
τήρηση των διαδικασιών αυτών,
λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την 
πρόληψη παρατυπιών και απάτης και, εάν 
είναι απαραίτητο, κινεί νομική διαδικασία 
για την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών που χορηγήθηκαν 
βάσει της παρούσας απόφασης·

Or. el

Τροπολογία 43
Ελευθέριος Συναδινός

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) εξουσιοδοτούν ρητά την Επιτροπή και 
το Ελεγκτικό Συνέδριο να διενεργούν 
δημοσιονομικούς ελέγχους πριν και μετά 
από την περίοδο διαθεσιμότητας της 
μακροοικονομικής χρηματοδοτικής 
συνδρομής της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων ελέγχων εγγράφων 
και επιτόπιων ελέγχων, όπως οι 
επιχειρησιακές αξιολογήσεις·

δ) εξουσιοδοτούν ρητά την Επιτροπή και 
το Ελεγκτικό Συνέδριο να διενεργούν 
δημοσιονομικούς ελέγχους πριν, κατά τη 
διάρκεια και μετά από την περίοδο 
διαθεσιμότητας της μακροοικονομικής 
χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων ελέγχων εγγράφων 
και επιτόπιων ελέγχων, όπως οι 
επιχειρησιακές αξιολογήσεις, τα δε 
αποτελέσματα των ελέγχων να 
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συνοδεύονται με επισημάνσεις 
διορθωτικών ή κυρωτικών μέτρων όπου 
απαιτείται·

Or. el


