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Tarkistus 1
Matteo Salvini

Ehdotus päätökseksi
–

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen. 

Or. en

Tarkistus 2
Georgios Epitideios

Ehdotus päätökseksi
–

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. el

Tarkistus 3
Georgios Epitideios

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
2 kohta

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

2. pyytää komissiota antamaan asian 
uudelleen Euroopan parlamentin 
käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä 
ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai 
korvata sen toisella ehdotuksella;

Poistetaan.
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Or. el

Tarkistus 4
Marine Le Pen

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan unionin ja Ukrainan 
suhteita kehitetään osana Euroopan 
naapuruuspolitiikkaa (ENP) ja itäistä 
kumppanuutta. Euroopan unionin ja 
Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden 
jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välinen 
assosiaatiosopimus, johon sisältyy pitkälle 
menevä ja laaja-alainen 
vapaakauppasopimus (DCFTA), 
neuvoteltiin vuosina 2007–2011 ja 
parafoitiin vuonna 2012. Ukraina ja 
unioni allekirjoittivat 
assosiaatiosopimuksen 21 päivänä 
maaliskuuta ja 27 päivänä 
kesäkuuta 2014. Assosiaatiosopimuksen 
merkittäviä osia, jotka koskevat 
ihmisoikeuksien, perusvapauksien ja 
oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamista, 
poliittista vuoropuhelua ja uudistusta, 
oikeutta, vapautta ja turvallisuutta sekä 
talous- ja rahoitusyhteistyötä, on 
sovellettu väliaikaisesti 1 päivästä 
marraskuuta 2014.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 5
Marine Le Pen

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(2) Sen jälkeen, kun Ukrainan 
perustuslaki vuodelta 2004 palautettiin 
voimaan, on onnistuneesti pidetty 
presidentinvaalit 25 päivänä 
toukokuuta 2014 ja parlamenttivaalit 
26 päivänä lokakuuta 2014. Sen jälkeen, 
kun uusi hallitus muodostettiin 
parlamenttivaalien tulosta kunnioittaen 
2 päivänä joulukuuta 2014, Ukraina on 
vahvistanut uudelleen olevansa sitoutunut 
assosiaatiosopimuksessa annetun kehyksen 
mukaisiin poliittisiin ja taloudellisiin 
uudistuksiin ja esittänyt 
toimintasuunnitelman, jossa suunnitellut 
uudistukset hahmotellaan.

(2) Vallankaappauksen seurauksena
presidentinvaalit 25 päivänä 
toukokuuta 2014 ja parlamenttivaalit 
26 päivänä lokakuuta 2014 pidettiin 
sisällissodan vallitessa. Sen jälkeen, kun 
uusi hallitus muodostettiin 
parlamenttivaalien tulosta kunnioittaen 
2 päivänä joulukuuta 2014, Ukraina on 
vahvistanut uudelleen olevansa sitoutunut 
assosiaatiosopimuksessa annetun kehyksen 
mukaisiin poliittisiin ja taloudellisiin 
uudistuksiin ja esittänyt 
toimintasuunnitelman, jossa suunnitellut 
uudistukset hahmotellaan.

Or. fr

Tarkistus 6
Eleftherios Synadinos

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Ukrainan suvereniteetin ja alueellisen 
koskemattomuuden loukkaaminen ja siitä 
seurannut sotilaallinen konflikti on 
vahingoittanut Ukrainan jo ennestäänkin 
horjuvaa taloutta ja rahoitusjärjestelmää. 
Ukrainan maksutase- ja 
maksuvalmiustilanne on vaikea. Tämä 
liittyy luottamuksen heikkenemiseen ja 
siitä seuraavaan pääomapakoon sekä 
siihen, että julkisen talouden tilanne 
heikkenee konfliktin välittömien 
talousarviokustannusten, odotettua 
syvemmän taantuman ja separatistien 
hallussa olevien alueiden verotulojen 
menettämisen vuoksi. Samaan aikaan myös 
aiemmat rakenteelliset heikkoudet sekä 
julkiseen talouteen ja ulkoiseen 

(3) Ukrainan taloudellinen vakaus ja
rahoitusvakaus on epävakaa. Ukrainan 
maksutase- ja maksuvalmiustilanne on 
vaikea. Tämä liittyy luottamuksen 
heikkenemiseen ja siitä seuraavaan 
pääomapakoon sekä siihen, että julkisen 
talouden tilanne heikkenee konfliktin 
välittömien talousarviokustannusten, 
odotettua syvemmän taantuman ja 
separatistien hallussa olevien alueiden 
verotulojen menettämisen vuoksi. Samaan 
aikaan myös aiemmat rakenteelliset 
heikkoudet, korruptoitunut julkinen 
sektori sekä julkiseen talouteen ja 
ulkoiseen rahoitukseen liittyvät 
haavoittuvuustekijät ovat osaltaan 
vaikuttaneet taloudellisen tilanteen 
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rahoitukseen liittyvät haavoittuvuustekijät 
ovat osaltaan vaikuttaneet taloudellisen 
tilanteen heikkenemiseen.

heikkenemiseen.

Or. el

Tarkistus 7
Marine Le Pen

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Ukrainan suvereniteetin ja alueellisen 
koskemattomuuden loukkaaminen ja siitä 
seurannut sotilaallinen konflikti on 
vahingoittanut Ukrainan jo ennestäänkin 
horjuvaa taloutta ja rahoitusjärjestelmää. 
Ukrainan maksutase- ja 
maksuvalmiustilanne on vaikea. Tämä 
liittyy luottamuksen heikkenemiseen ja 
siitä seuraavaan pääomapakoon sekä 
siihen, että julkisen talouden tilanne 
heikkenee konfliktin välittömien 
talousarviokustannusten, odotettua 
syvemmän taantuman ja separatistien 
hallussa olevien alueiden verotulojen 
menettämisen vuoksi. Samaan aikaan myös 
aiemmat rakenteelliset heikkoudet sekä 
julkiseen talouteen ja ulkoiseen 
rahoitukseen liittyvät haavoittuvuustekijät 
ovat osaltaan vaikuttaneet taloudellisen 
tilanteen heikkenemiseen.

(3) Alueellinen konflikti ja siitä seurannut 
sotilaallinen konflikti on vahingoittanut 
Ukrainan jo ennestäänkin horjuvaa taloutta 
ja rahoitusjärjestelmää. Ukrainan 
maksutase- ja maksuvalmiustilanne on 
vaikea. Tämä liittyy luottamuksen 
heikkenemiseen ja siitä seuraavaan 
pääomapakoon sekä siihen, että julkisen 
talouden tilanne heikkenee konfliktin 
välittömien talousarviokustannusten, 
odotettua syvemmän taantuman ja 
venäjänkielisten alueiden verotulojen 
menettämisen vuoksi. Samaan aikaan myös 
aiemmat rakenteelliset heikkoudet sekä 
julkiseen talouteen ja ulkoiseen 
rahoitukseen liittyvät haavoittuvuustekijät 
ovat osaltaan vaikuttaneet taloudellisen 
tilanteen heikkenemiseen.

Or. fr

Tarkistus 8
Marine Le Pen

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(4) Tässä tilanteessa Ukrainan ulkoisen 
rahoituksen tarpeet ovat huomattavasti 
suuremmat kuin alun perin määritettiin ja 
edellyttävät kansainvälisiltä luotottajilta ja 
avunantajilta lisää rahoitusapua. 
Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) on 
ohjelman viimeisimmän tarkastelukäynnin 
yhteydessä määrittänyt huomattavan 
rahoitustarpeen. Rahoitustarve on suurempi 
kuin kansainvälisen yhteisön tähän 
mennessä antamia sitoumuksia vastaava 
rahoitus, johon kuuluu neuvoston 
päätöksen N:o 2002/639/EY, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksen 
N:o 388/2010/EU ja neuvoston 
päätöksen 2014/215/EU nojalla myönnetty 
unionin makrotaloudellinen apu.

(4) Tässä tilanteessa Ukrainan ulkoisen 
rahoituksen tarpeet ovat huomattavasti 
suuremmat kuin alun perin määritettiin ja 
saattavat edellyttää kansainvälisiltä 
luotottajilta ja avunantajilta lisää 
rahoitusapua. Kansainvälinen 
valuuttarahasto (IMF) on ohjelman 
viimeisimmän tarkastelukäynnin 
yhteydessä määrittänyt huomattavan 
rahoitustarpeen. Rahoitustarve on suurempi 
kuin kansainvälisen yhteisön tähän 
mennessä antamia sitoumuksia vastaava 
rahoitus, johon kuuluu neuvoston 
päätöksen N:o 2002/639/EY, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksen 
N:o 388/2010/EU ja neuvoston 
päätöksen 2014/215/EU nojalla myönnetty 
unionin makrotaloudellinen apu.

Or. fr

Tarkistus 9
Marine Le Pen

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Unioni on useissa yhteyksissä 
ilmoittanut olevansa sitoutunut tukemaan 
Ukrainan viranomaisia niiden 
pyrkimyksissä vakauttaa tilanne ja jatkaa 
uudistuksia. Unioni on myös ilmoittanut 
olevansa valmis täysin tukemaan 
kansainvälisen yhteisön ja kansainvälisten 
rahoituslaitosten, erityisesti IMF:n, toimia, 
jotka liittyvät kansainväliseen 
avustuspakettiin. Paketilla on tarkoitus 
vastata Ukrainan kiireellisiin tarpeisiin, ja 
sen ehtona on Ukrainan selkeä 
sitoutuminen uudistuksiin. Unionin 
rahoitustuki Ukrainalle vastaa ENP:ssä 

(5) Unioni on useissa yhteyksissä 
ilmoittanut olevansa sitoutunut tukemaan 
Ukrainan viranomaisia niiden 
pyrkimyksissä vakauttaa tilanne ja jatkaa 
uudistuksia. Unioni on myös ilmoittanut 
olevansa valmis täysin tukemaan 
kansainvälisen yhteisön ja kansainvälisten 
rahoituslaitosten, erityisesti IMF:n, toimia, 
jotka liittyvät kansainväliseen 
avustuspakettiin. Paketilla on tarkoitus 
vastata Ukrainan kiireellisiin tarpeisiin, ja 
sen ehtona on, että Ukraina sitoutuu 
selkeästi rajoittamaan sille annettujen 
määrärahojen hallitsematonta jakamista 
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ja itäisessä kumppanuudessa määritettyä
unionin politiikkaa. Eurooppa-neuvosto 
toteaa 18 päivänä joulukuuta 2014 
tekemissään päätelmissä, että komissio on 
maksanut Ukrainalle makrotaloudellisena 
rahoitusapuna toisen 500 miljoonan 
euron suuruisen erän, ja unioni ja sen 
jäsenvaltiot ovat valmiita helpottamaan ja 
tukemaan Ukrainan uudistusprosessia 
yhdessä muiden avunantajien kanssa 
IMF:n ehdoin.

ja torjumaan korruptiota, joka saattaisi 
hyötyä tästä avusta.

Or. fr

Tarkistus 10
Marine Le Pen

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Unionin makrotaloudellisen 
rahoitusavun olisi oltava poikkeuksellinen 
rahoitusväline, jolla myönnetään 
sitomatonta ja kohdentamatonta 
maksutasetukea avunsaajan välittömiin 
ulkoisen rahoituksen tarpeisiin 
vastaamiseksi. Sillä olisi tuettava sellaisen 
toimenpideohjelman täytäntöönpanoa, 
joka sisältää määrätietoisia välittömiä 
sopeuttamis- ja rakenneuudistustoimia, 
joilla on tarkoitus parantaa maksutasetta 
lyhyellä aikavälillä.

(6) Unionin makrotaloudellisen 
rahoitusavun olisi oltava poikkeuksellinen 
rahoitusväline, jolla myönnetään 
kertaluonteista rahoitusapua, jonka avulla 
kevennetään Ukrainan julkista taloutta 
rasittavaa budjettitaakkaa. 

Or. fr

Tarkistus 11
Tiziana Beghin

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(9 a) Ukrainan korkein neuvosto hyväksyi 
28 päivänä joulukuuta lain, joka koski 
Ukrainan maksutaseen tasapainottamista 
noudattaen tullitariffeja ja kauppaa 
koskevan vuoden 1994 yleissopimuksen 
XII artiklaa, jossa määrätään 
tuontitullien tilapäisestä korottamisesta 5–
10 prosentilla 12 kuukauden ajan, millä 
on kielteisiä vaikutuksia unionin 
myöntämiin yksipuolisiin tullietuuksiin;

Or. en

Tarkistus 12
Marine Le Pen

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Koska Ukraina kuuluu ENP:n 
piiriin, sitä olisi pidettävä oikeutettuna 
unionin makrotaloudelliseen apuun.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 13
Marine Le Pen

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Unionin makrotaloudellisella 
rahoitusavulla olisi tuettava kestävän 
ulkoisen rahoitusaseman palauttamista 
Ukrainaan ja siten sen taloudellista ja 
sosiaalista kehitystä 
assosiaatiosopimuksen mukaisesti.

(12) Unionin makrotaloudellisella 
rahoitusavulla olisi tuettava kestävän 
ulkoisen rahoitusaseman palauttamista 
Ukrainaan ja siten sen taloudellista ja 
sosiaalista kehitystä.
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Or. fr

Tarkistus 14
Marine Le Pen

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Komission olisi varmistettava, että 
unionin makrotaloudellinen apu vastaa
oikeudellisesti ja sisällöltään unionin 
ulkoisen toiminnan eri alojen ja muiden 
asiaankuuluvien politiikkojen keskeisiä 
periaatteita, tavoitteita ja toteutettuja 
toimenpiteitä.

(14) Komission olisi varmistettava, että 
ennen unionin makrotaloudellisen avun 
myöntämistä tehdään arviointi Ukrainan 
julkishallintojen korruptoituneisuudesta, 
jotta voidaan varmistaa, että 
jäsenvaltioiden myöntämät ja rahoittamat 
varat kohdennetaan parhaalla 
mahdollisella tavalla. 

Or. fr

Tarkistus 15
Marine Le Pen

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Unionin makrotaloudellisella 
rahoitusavulla olisi tuettava unionin 
Ukrainaan soveltamaa ulkopolitiikkaa. 
Komission yksiköiden ja Euroopan 
ulkosuhdehallinnon olisi työskenneltävä 
tiiviisti yhdessä koko makrotaloudellisen 
rahoitusaputoimen keston ajan unionin 
ulkopolitiikan yhteensovittamiseksi ja sen 
johdonmukaisuuden varmistamiseksi.

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 16
Marine Le Pen

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Unionin makrotaloudellisella 
rahoitusavulla olisi tuettava Ukrainan 
sitoutumista arvoihin, jotka ovat yhteisiä 
unionin kanssa, mukaan lukien 
demokratia, oikeusvaltioperiaate, hyvä 
hallintotapa, ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen, kestävä kehitys ja 
köyhyyden vähentäminen, sekä sen 
sitoutumista avoimen, sääntöihin 
perustuvan ja oikeudenmukaisen kaupan 
periaatteisiin.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 17
Marine Le Pen

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Makrotaloudellisen rahoitusavun 
edellytyksenä olisi oltava, että Ukrainassa 
noudatetaan tehokkaita demokraattisia
mekanismeja, kuten parlamentaarista 
monipuoluejärjestelmää ja 
oikeusvaltioperiaatetta, ja taataan 
ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Lisäksi 
unionin makrotaloudellisen rahoitusavun 
erityistavoitteina olisi oltava Ukrainan 
julkisten varainhoitojärjestelmien 
tehokkuuden, läpinäkyvyyden ja 
vastuuvelvollisuuden lisääminen ja 
sellaisten rakenneuudistusten edistäminen, 
joilla pyritään tukemaan kestävää ja 
osallistavaa kasvua, työpaikkojen luomista 
ja julkisen talouden vakauttamista. 

(17) Makrotaloudellisen rahoitusavun 
edellytyksenä olisi oltava, että Ukrainassa 
noudatetaan mekanismeja, kuten 
parlamentaarista monipuoluejärjestelmää ja 
oikeusvaltioperiaatetta, ja taataan 
ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä 
kansojen itsemääräämisoikeus. Lisäksi 
unionin makrotaloudellisen rahoitusavun 
erityistavoitteina olisi oltava Ukrainan 
julkisten varainhoitojärjestelmien 
tehokkuuden, läpinäkyvyyden ja 
vastuuvelvollisuuden lisääminen ja 
sellaisten rakenneuudistusten edistäminen, 
joilla pyritään tukemaan kestävää kasvua, 
työpaikkojen luomista ja julkisen talouden 
vakauttamista. Komission olisi 
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Komission ja Euroopan 
ulkosuhdehallinnon olisi säännöllisesti 
seurattava sekä edellytysten täyttymistä 
että näiden tavoitteiden saavuttamista.

säännöllisesti seurattava sekä edellytysten 
täyttymistä että näiden tavoitteiden 
saavuttamista.

Or. fr

Tarkistus 18
Marine Le Pen

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Unionin makrotaloudelliseen 
rahoitusapuun olisi sovellettava 
talouspoliittisia ehtoja, jotka vahvistetaan 
yhteisymmärryspöytäkirjassa. 
Yhdenmukaisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi sekä tehokkuussyistä 
komissio olisi valtuutettava 
neuvottelemaan tällaisista ehdoista 
Ukrainan viranomaisten kanssa 
jäsenvaltioiden edustajista muodostuvan 
komitean valvonnassa asetuksen (EU) 
N:o 182/2011 mukaisesti. Mainitun 
asetuksen mukaisesti neuvoa-antavaa 
menettelyä olisi sovellettava 
pääsääntöisesti kaikkiin muihin kuin 
mainitussa asetuksessa tarkoitettuihin 
tapauksiin. Kun otetaan huomioon yli 
90 miljoonan euron suuruisen avun 
mahdollinen huomattava vaikutus, on 
asianmukaista käyttää tarkastelumenettelyä 
kyseisen raja-arvon ylittävien toimien 
osalta. Kun otetaan huomioon unionin 
Ukrainalle myöntämän makrotaloudellisen 
rahoitusavun määrä, 
yhteisymmärryspöytäkirjan hyväksymiseen 
ja avun vähentämiseen, keskeyttämiseen tai 
peruuttamiseen olisi sovellettava 
tarkastelumenettelyä,

(23) Unionin makrotaloudelliseen 
rahoitusapuun olisi sovellettava 
moitteettoman hallinnoinnin ehtoja, jotka 
vahvistetaan yhteisymmärryspöytäkirjassa. 
Yhdenmukaisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi sekä tehokkuussyistä 
komissio olisi valtuutettava 
neuvottelemaan tällaisista ehdoista 
Ukrainan viranomaisten kanssa 
jäsenvaltioiden edustajista muodostuvan 
komitean valvonnassa asetuksen (EU) 
N:o 182/2011 mukaisesti. Mainitun 
asetuksen mukaisesti neuvoa-antavaa 
menettelyä olisi sovellettava 
pääsääntöisesti kaikkiin muihin kuin 
mainitussa asetuksessa tarkoitettuihin 
tapauksiin. Kun otetaan huomioon yli 
90 miljoonan euron suuruisen avun 
mahdollinen huomattava vaikutus, on 
asianmukaista käyttää tarkastelumenettelyä 
kyseisen raja-arvon ylittävien toimien 
osalta. Kun otetaan huomioon unionin 
Ukrainalle myöntämän makrotaloudellisen 
rahoitusavun määrä, 
yhteisymmärryspöytäkirjan hyväksymiseen
ja avun vähentämiseen, keskeyttämiseen tai 
peruuttamiseen olisi sovellettava 
tarkastelumenettelyä,

Or. fr
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Tarkistus 19
Tiziana Beghin

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Huomattava korruptio Ukrainan 
korkeiden viranomaisten keskuudessa 
muodostaa merkittävän esteen maahan 
kohdistuville ulkomaisille investoinneille. 
Ukrainan oligarkkien yksityiset 
kaupalliset edut ovat olleet vaikuttamassa 
toimintapolitiikan laadintaan ja 
pakottaneet pk-yritykset pois 
markkinoilta.

Or. en

Tarkistus 20
Helmut Scholz

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unioni myöntää Ukrainalle 
makrotaloudellisena rahoitusapuna, 
jäljempänä ’unionin makrotaloudellinen 
rahoitusapu’, enintään 1,8 miljardia euroa 
tukeakseen maan talouden vakauttamista 
ja merkittävää uudistusohjelmaa. 
Rahoitusavulla katetaan IMF:n ohjelmassa 
määritettyjä Ukrainan maksutasetarpeita.

1. Unioni myöntää Ukrainalle 
makrotaloudellisena rahoitusapuna, 
jäljempänä ’unionin makrotaloudellinen 
rahoitusapu’, enintään 1,8 miljardia euroa 
tukeakseen maan vakauttamista ja 
merkittävää perustuslaillisten, poliittisten, 
sosiaalisten ja taloudellisten uudistusten 
ohjelmaa varten sekä Ukrainan itäosan 
konfliktin ratkaisemiseksi Minskin 
yhteysryhmän tekemien sopimusten 
pohjalta. Rahoitusavulla katetaan IMF:n 
ohjelmassa määritettyjä Ukrainan 
maksutasetarpeita.

Or. de
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Tarkistus 21
Marine Le Pen

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hallinnoi unionin 
makrotaloudellisen rahoitusavun 
maksamista Kansainvälisen 
valuuttarahaston (IMF) ja Ukrainan
välisten sopimusten tai 
yhteisymmärryspöytäkirjojen sekä 
Euroopan naapuruuspolitiikan (ENP) 
puitteissa sovituissa EU–Ukraina-
assosiaatiosopimuksessa ja EU–Ukraina-
assosiaatio-ohjelmassa vahvistettujen 
talousuudistuksia koskevien keskeisten 
periaatteiden ja tavoitteiden kanssa 
yhteensopivalla tavalla. Komissio antaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
säännöllisesti tietoja unionin 
makrotaloudellisesta rahoitusavusta, sen 
maksaminen mukaan lukien, ja toimittaa 
näille toimielimille asiaan liittyvät 
asiakirjat ajallaan.

3. Komissio hallinnoi unionin 
makrotaloudellisen rahoitusavun 
maksamista rahoituksen avoimuutta 
koskevia vaatimuksia noudattaen.
Komissio antaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle säännöllisesti tietoja unionin 
makrotaloudellisesta rahoitusavusta, sen 
maksaminen mukaan lukien, ja toimittaa 
näille toimielimille asiaan liittyvät 
asiakirjat ajallaan.

Or. fr

Tarkistus 22
Tiziana Beghin

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hallinnoi unionin 
makrotaloudellisen rahoitusavun 
maksamista Kansainvälisen 
valuuttarahaston (IMF) ja Ukrainan 
välisten sopimusten tai 
yhteisymmärryspöytäkirjojen sekä 

3. Komissio hallinnoi unionin 
makrotaloudellisen rahoitusavun 
maksamista Kansainvälisen 
valuuttarahaston (IMF) ja Ukrainan 
välisten sopimusten tai 
yhteisymmärryspöytäkirjojen sekä 
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Euroopan naapuruuspolitiikan (ENP) 
puitteissa sovituissa EU–Ukraina-
assosiaatiosopimuksessa ja EU–Ukraina-
assosiaatio-ohjelmassa vahvistettujen 
talousuudistuksia koskevien keskeisten 
periaatteiden ja tavoitteiden kanssa 
yhteensopivalla tavalla. Komissio antaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
säännöllisesti tietoja unionin 
makrotaloudellisesta rahoitusavusta, sen 
maksaminen mukaan lukien, ja toimittaa 
näille toimielimille asiaan liittyvät 
asiakirjat ajallaan.

Euroopan naapuruuspolitiikan (ENP) 
puitteissa sovituissa EU–Ukraina-
assosiaatiosopimuksessa, jossa 
edellytetään, että Ukrainalle myönnetyn 
etuuskohtelun ehtona on, että Ukraina 
pidättäytyy ottamasta käyttöön uusia 
tulleja, ja EU–Ukraina-assosiaatio-
ohjelmassa vahvistettujen 
talousuudistuksia koskevien keskeisten 
periaatteiden ja tavoitteiden kanssa 
yhteensopivalla tavalla. Komissio antaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
säännöllisesti tietoja unionin 
makrotaloudellisesta rahoitusavusta, sen 
maksaminen mukaan lukien, ja toimittaa 
näille toimielimille asiaan liittyvät 
asiakirjat ajallaan.

Or. en

Tarkistus 23
Helmut Scholz

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hallinnoi unionin 
makrotaloudellisen rahoitusavun 
maksamista Kansainvälisen 
valuuttarahaston (IMF) ja Ukrainan 
välisten sopimusten tai 
yhteisymmärryspöytäkirjojen sekä 
Euroopan naapuruuspolitiikan (ENP) 
puitteissa sovituissa EU–Ukraina-
assosiaatiosopimuksessa ja EU–Ukraina-
assosiaatio-ohjelmassa vahvistettujen
talousuudistuksia koskevien keskeisten
periaatteiden ja tavoitteiden kanssa 
yhteensopivalla tavalla. Komissio antaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
säännöllisesti tietoja unionin 
makrotaloudellisesta rahoitusavusta, sen 
maksaminen mukaan lukien, ja toimittaa 
näille toimielimille asiaan liittyvät 

3. Komissio hallinnoi unionin 
makrotaloudellisen rahoitusavun 
maksamista Kansainvälisen 
valuuttarahaston (IMF) ja Ukrainan 
välisten sopimusten tai 
yhteisymmärryspöytäkirjojen sekä 
Euroopan naapuruuspolitiikan (ENP) 
puitteissa sovituissa EU–Ukraina-
assosiaatiosopimuksessa ja EU–Ukraina-
assosiaatio-ohjelmassa sekä Itä-Ukrainan 
konfliktin rauhanomaiseen ratkaisuun 
pyrkivän Minskin yhteysryhmän 
sopimuksissa vahvistettujen uudistuksia
koskevien periaatteiden ja tavoitteiden 
kanssa yhteensopivalla tavalla. Komissio 
antaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle säännöllisesti tietoja unionin 
makrotaloudellisesta rahoitusavusta, sen 
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asiakirjat ajallaan. maksaminen mukaan lukien, ja toimittaa 
näille toimielimille asiaan liittyvät 
asiakirjat ajallaan.

Or. de

Tarkistus 24
Marine Le Pen

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Makrotaloudellisen rahoitusavun 
edellytyksenä on, että Ukrainassa 
noudatetaan tehokkaita demokraattisia 
mekanismeja, kuten parlamentaarista 
monipuoluejärjestelmää ja 
oikeusvaltioperiaatetta, ja taataan 
ihmisoikeuksien kunnioittaminen.

1. Makrotaloudellisen rahoitusavun 
edellytyksenä on, että Ukrainassa taataan

Or. fr

Tarkistus 25
Helmut Scholz

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Makrotaloudellisen rahoitusavun 
edellytyksenä on, että Ukrainassa 
noudatetaan tehokkaita demokraattisia 
mekanismeja, kuten parlamentaarista 
monipuoluejärjestelmää ja 
oikeusvaltioperiaatetta, ja taataan 
ihmisoikeuksien kunnioittaminen.

1. Makrotaloudellisen rahoitusavun 
edellytyksenä on, että Ukrainassa 
noudatetaan tehokkaita demokraattisia 
mekanismeja, kuten parlamentaarista 
monipuoluejärjestelmää ja 
oikeusvaltioperiaatetta, ja taataan 
ihmisoikeuksien kunnioittaminen, ja että 
nämä varat on nimenomaisesti sidottu 
käyttöön, joka ei ole sotilaallista eikä 
aiheuta Itä-Ukrainan konfliktin 
kärjistymistä.
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Or. de

Tarkistus 26
Tiziana Beghin

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Makrotaloudellisen rahoitusavun 
edellytyksenä on, että Ukrainassa 
noudatetaan tehokkaita demokraattisia 
mekanismeja, kuten parlamentaarista 
monipuoluejärjestelmää ja 
oikeusvaltioperiaatetta, ja taataan 
ihmisoikeuksien kunnioittaminen.

1. Makrotaloudellisen rahoitusavun 
edellytyksenä on, että Ukrainassa 
noudatetaan tehokkaita demokraattisia 
mekanismeja, kuten parlamentaarisen 
monipuoluejärjestelmän soveltaminen ja 
korruptionvastaisen lainsäädännön 
täytäntöönpano, sellaisena kuin se on 
muutettuna, sekä oikeusvaltioperiaatetta, 
ja taataan ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen.

Or. en

Tarkistus 27
Marine Le Pen

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– mekanismit, joilla torjutaan korruptiota, 
jota ilmenee julkishallinnon sisällä sekä 
suhteissa, joita julkishallinnolla on 
yksityisiin yrityksiin, jotka saavat tukia tai 
joilla on palvelujen delegointi- tai 
kumppanuussuhteita julkishallinnon 
kanssa;

Or. fr
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Tarkistus 28
Marine Le Pen

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– parlamentaariseen 
monipuoluejärjestelmään ja 
oikeusvaltioon pohjautuvat mekanismit;

Or. fr

Tarkistus 29
Marine Le Pen

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– ihmisoikeuksien ja kansojen 
itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen.

Or. fr

Tarkistus 30
Marine Le Pen

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio esittää viimeistään kuusi 
kuukautta tämän päätöksen 
julkaisemisesta parlamentille ja 
neuvostolle arvion tämän artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen toimijoiden 
korruption tasosta; 

Or. fr
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Tarkistus 31
Marine Le Pen

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio ja Euroopan 
ulkosuhdehallinto valvovat tämän 
edellytyksen täyttymistä unionin 
makrotaloudellisen rahoitusavun 
elinkaaren ajan.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 32
Marine Le Pen

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän artiklan 1 ja 2 kohtaa 
sovelletaan neuvoston 
päätöksen 2010/427/EU mukaisesti.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 33
Marine Le Pen

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio sopii 7 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen Ukrainan viranomaisten kanssa 
unionin makrotaloudelliseen rahoitusapuun 

1. Komissio sopii 7 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen Ukrainan viranomaisten kanssa 
unionin makrotaloudelliseen rahoitusapuun 
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sovellettavista selkeästi määritellyistä 
talouspolitiikkaa ja rahoitusta koskevista 
ehdoista, joissa keskitytään 
rakenneuudistuksiin ja vakaaseen 
julkiseen talouteen; nämä ehdot 
vahvistetaan yhteisymmärryspöytäkirjassa, 
johon sisältyy mainittujen ehtojen 
täyttämisen aikataulu. 
Yhteisymmärryspöytäkirjassa esitettyjen 
talouspolitiikkaa ja rahoitusta koskevien 
ehtojen on oltava yhdenmukaisia 
1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen 
sopimusten tai 
yhteisymmärryspöytäkirjojen kanssa, 
mukaan lukien ne makrotalouden 
sopeutusohjelmat ja 
rakenneuudistusohjelmat, joita Ukraina 
on toteuttanut IMF:n tuella.

sovellettavista selkeästi määritellyistä 
talouspolitiikkaa ja rahoitusta koskevista 
ehdoista, joissa keskitytään julkisen 
talouden moitteettomaan hallinnointiin; 
nämä ehdot vahvistetaan 
yhteisymmärryspöytäkirjassa, johon 
sisältyy mainittujen ehtojen täyttämisen 
aikataulu.

Or. fr

Tarkistus 34
Helmut Scholz

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio sopii 7 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen Ukrainan viranomaisten kanssa 
unionin makrotaloudelliseen rahoitusapuun 
sovellettavista selkeästi määritellyistä
talouspolitiikkaa ja rahoitusta koskevista 
ehdoista, joissa keskitytään 
rakenneuudistuksiin ja vakaaseen julkiseen 
talouteen; nämä ehdot vahvistetaan 
yhteisymmärryspöytäkirjassa, johon 
sisältyy mainittujen ehtojen täyttämisen 
aikataulu. Yhteisymmärryspöytäkirjassa 
esitettyjen talouspolitiikkaa ja rahoitusta 
koskevien ehtojen on oltava 
yhdenmukaisia 1 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen sopimusten tai 
yhteisymmärryspöytäkirjojen kanssa, 

1. Komissio sopii 7 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen Ukrainan viranomaisten kanssa 
unionin makrotaloudelliseen rahoitusapuun 
sovellettavista selkeästi määritellyistä
politiikkaa ja rahoitusta koskevista 
ehdoista, joissa keskitytään konfliktien 
rauhanomaiseen ratkaisemiseen,
sosiaalisesti kestäviin rakenneuudistuksiin 
ja vakaaseen julkiseen talouteen ja jotka
vahvistetaan yhteisymmärryspöytäkirjassa,
johon sisältyy mainittujen ehtojen 
täyttämisen aikataulu.
Yhteisymmärryspöytäkirjassa esitettyjen 
ehtojen on oltava yhdenmukaisia 1 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettujen sopimusten tai 
yhteisymmärryspöytäkirjojen kanssa, 
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mukaan lukien ne makrotalouden 
sopeutusohjelmat ja 
rakenneuudistusohjelmat, joita Ukraina on 
toteuttanut IMF:n tuella.

mukaan lukien ne makrotalouden 
sopeutusohjelmat ja 
rakenneuudistusohjelmat, joita Ukraina on 
toteuttanut IMF:n tuella.

Or. de

Tarkistus 35
Marine Le Pen

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla ehdoilla 
pyritään erityisesti parantamaan Ukrainan 
julkisten varainhoitojärjestelmien 
tehokkuutta, läpinäkyvyyttä ja 
vastuuvelvollisuutta muun muassa unionin 
makrotaloudellisen rahoitusavun käytön 
osalta. Toimenpiteitä suunniteltaessa on 
otettava asianmukaisesti huomioon myös 
edistyminen markkinoiden 
vastavuoroisessa avaamisessa, sääntöihin 
perustuvan ja oikeudenmukaisen kaupan 
kehittyminen ja muut unionin 
ulkopolitiikan painopisteet. Komissio 
seuraa säännöllisesti, miten näiden 
tavoitteiden saavuttamisessa edistytään.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla ehdoilla 
pyritään erityisesti parantamaan Ukrainan 
julkisten varainhoitojärjestelmien 
tehokkuutta, läpinäkyvyyttä ja 
vastuuvelvollisuutta muun muassa unionin 
makrotaloudellisen rahoitusavun käytön 
osalta. Komissio seuraa säännöllisesti, 
miten näiden tavoitteiden saavuttamisessa 
edistytään.

Or. fr

Tarkistus 36
Marine Le Pen

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio tarkistaa säännöllisin 
väliajoin, että 4 artiklan 3 kohdan ehdot 
täyttyvät edelleen ja että Ukrainan 

4. Komissio tarkistaa säännöllisin 
väliajoin, että 4 artiklan 3 kohdan ehdot 
täyttyvät edelleen ja että Ukrainan 
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talouspolitiikka on unionin 
makrotaloudellisen rahoitusavun 
tavoitteiden mukaista. Tätä varten komissio 
sovittaa toimintansa tiiviisti yhteen IMF:n
ja Maailmanpankin ja tarvittaessa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
kanssa.

talouspolitiikka on unionin 
makrotaloudellisen rahoitusavun 
tavoitteiden mukaista. Tätä varten komissio 
sovittaa toimintansa tiiviisti yhteen 
Euroopan parlamentin ja neuvoston ja 
tarvittaessa IMF:n ja Maailmanpankin 
kanssa.

Or. fr

Tarkistus 37
Helmut Scholz

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio tarkistaa säännöllisin 
väliajoin, että 4 artiklan 3 kohdan ehdot 
täyttyvät edelleen ja että Ukrainan
talouspolitiikka on unionin 
makrotaloudellisen rahoitusavun 
tavoitteiden mukaista. Tätä varten komissio 
sovittaa toimintansa tiiviisti yhteen IMF:n 
ja Maailmanpankin ja tarvittaessa
Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa.

4. Komissio tarkistaa säännöllisin 
väliajoin, että 4 artiklan 3 kohdan ehdot 
täyttyvät edelleen ja että Ukrainan
politiikka on unionin makrotaloudellisen 
rahoitusavun tavoitteiden mukaista. Tätä 
varten komissio sovittaa toimintansa 
tiiviisti yhteen IMF:n ja Maailmanpankin 
ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 
kanssa.

Or. de

Tarkistus 38
Marine Le Pen

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) jatkuvasti tyydyttävä edistyminen 
sellaisen toimenpideohjelman 
täytäntöönpanossa, joka sisältää 
määrätietoisia sopeuttamis- ja 
rakenneuudistustoimia, joita muu kuin 
ennaltavarautuva IMF:n luottojärjestely 

(b) jatkuvasti tyydyttävä edistyminen 
sellaisen toimenpideohjelman 
täytäntöönpanossa, jossa myönnettyjä 
varoja hyödynnetään avoimesti ja siten, 
että osoitetaan näiden varojen hyvä 
hallinnointi samoin kuin niiden 
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tukee; ja jäljitettävyys julkisessa taloudessa; ja

Or. fr

Tarkistus 39
Helmut Scholz

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) jatkuvasti tyydyttävä edistyminen 
sellaisen toimenpideohjelman 
täytäntöönpanossa, joka sisältää 
määrätietoisia sopeuttamis- ja 
rakenneuudistustoimia, joita muu kuin 
ennaltavarautuva IMF:n luottojärjestely 
tukee; ja

(b) jatkuvasti tyydyttävä edistyminen 
sellaisen toimenpideohjelman 
täytäntöönpanossa, joka sisältää 
määrätietoisia uudistustoimia ja rauhan 
varmistavia toimia, joita muu kuin 
ennaltavarautuva IMF:n luottojärjestely 
tukee; ja

Or. de

Tarkistus 40
Marine Le Pen

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) yhteisymmärryspöytäkirjassa 
sovittujen talouspolitiikkaa ja rahoitusta 
koskevien ehtojen täyttäminen tietyssä 
aikataulussa.

(c) julkistaloudellisilta ja 
kansantaloudellisilta vaikutuksiltaan 
tunnettujen taloudellisten toimenpiteiden 
toteuttaminen tietyssä aikataulussa.

Or. fr

Tarkistus 41
Helmut Scholz

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(c) yhteisymmärryspöytäkirjassa sovittujen
talouspolitiikkaa ja rahoitusta koskevien 
ehtojen täyttäminen tietyssä aikataulussa.

(c) yhteisymmärryspöytäkirjassa sovittujen
politiikkaa ja rahoitusta koskevien ehtojen 
täyttäminen tietyssä aikataulussa.

Or. de

Tarkistus 42
Eleftherios Synadinos

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) varmistetaan, että Ukraina tarkistaa 
säännöllisesti, että unionin talousarviosta 
myönnettyä rahoitusta on käytetty oikein, 
toteuttaa tarkoituksenmukaiset 
toimenpiteet väärinkäytösten ja petosten 
estämiseksi ja tarpeen mukaan ryhtyy 
oikeudellisiin toimenpiteisiin periäkseen 
tarvittaessa takaisin tämän päätöksen 
nojalla myönnetyt varat, jotka on käytetty 
väärin;

a) varmistetaan, että Ukraina tarkistaa 
säännöllisesti, että unionin talousarviosta 
myönnettyä rahoitusta on käytetty oikein, 
määrittää riskinhallinnan ja sisäisen 
valvonnan menettelyjä koskevia 
velvollisuuksia sekä sellaisten johtoelinten 
velvollisuuksia, jotka valvovat näiden 
menettelyiden asianmukaisuutta ja 
noudattamista, toteuttaa 
tarkoituksenmukaiset toimenpiteet 
väärinkäytösten ja petosten estämiseksi ja 
tarpeen mukaan ryhtyy oikeudellisiin 
toimenpiteisiin periäkseen tarvittaessa 
takaisin tämän päätöksen nojalla 
myönnetyt varat, jotka on käytetty väärin;

Or. el

Tarkistus 43
Eleftherios Synadinos

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) annetaan komissiolle ja d) annetaan komissiolle ja 
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tilintarkastustuomioistuimelle 
nimenomaiset valtuudet toimittaa 
tarkastuksia sinä aikana, kun unionin 
makrotaloudellinen rahoitusapu on 
saatavilla, ja sen jälkeen, mukaan lukien 
asiakirjoihin ja tarkastuskäynteihin 
perustuvat tarkastukset, kuten toiminnan 
arvioinnit;

tilintarkastustuomioistuimelle 
nimenomaiset valtuudet toimittaa 
tarkastuksia sinä aikana, kun unionin 
makrotaloudellinen rahoitusapu on 
saatavilla, ja sen jälkeen, mukaan lukien 
asiakirjoihin ja tarkastuskäynteihin 
perustuvat tarkastukset, kuten toiminnan 
arvioinnit; tarkastusten tuloksiin on 
liitettävä tarpeen mukaan huomautuksia 
korjaavista toimista ja rangaistustoimista;

Or. el


