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Módosítás 1
Matteo Salvini

Határozatra irányuló javaslat
–

Elutasításra irányuló javaslat

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát. 

Or. en

Módosítás 2
Georgios Epitideios

Határozatra irányuló javaslat
–

Elutasításra irányuló javaslat

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. el

Módosítás 3
Georgios Epitideios

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
2 bekezdés

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az 
ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát 
lényegesen módosítani kívánja vagy 
helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

törölve

Or. el
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Módosítás 4
Marine Le Pen

Határozatra irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Unió és Ukrajna közötti 
kapcsolatok az európai 
szomszédságpolitika és a keleti partnerség 
keretén belül fejlődnek. 2007–2011 között 
tárgyalások folytak egy mélyreható és 
átfogó szabadkereskedelmi térséget is 
magában foglaló, egyrészről az Európai 
Unió, az Európai Atomenergia-közösség 
és tagállamaik, másrészről Ukrajna 
közötti társulási megállapodásról (a 
továbbiakban: társulási megállapodás), és 
a megállapodást 2012-ben parafálták. A 
társulási megállapodást Ukrajna 2014. 
március 21-én, az Európai Unió pedig 
2014. június 27-én írta alá. 2014. 
november 1-je óta a társulási 
megállapodás lényeges részei ideiglenes 
alkalmazásra kerültek az emberi jogok 
tiszteletben tartása, az alapvető 
szabadságok és a jogállamiság, a politikai 
párbeszéd és reform, az igazságügy, a 
szabadság és a biztonság, a gazdasági és 
pénzügyi együttműködés terén.

törölve

Or. fr

Módosítás 5
Marine Le Pen

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2004. évi ukrán alkotmány 
visszaállítását követően 2014. május 25-én 

(2) Egy államcsínyt követően 2014. május 
25-én és 2014. október 26-án eredményes 
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és 2014. október 26-án eredményes elnöki 
és parlamenti választásokat tartottak. A 
parlamenti választások nyomán 2014. 
december 2-án megalakult új kormány 
hivatalba lépését követően Ukrajna 
megerősítette, hogy – összhangban a 
társulási egyezmény által biztosított 
kerettel – elkötelezett a politikai és 
gazdasági reformok végrehajtása mellett, 
és a tervezett reformokat felvázoló 
cselekvési tervet terjesztett elő.

elnöki és parlamenti választásokat 
tartottak, polgárháborús viszonyok között. 
A parlamenti választások nyomán 2014. 
december 2-án megalakult új kormány 
hivatalba lépését követően Ukrajna 
megerősítette, hogy – összhangban a 
társulási egyezmény által biztosított 
kerettel – elkötelezett a politikai és 
gazdasági reformok végrehajtása mellett, 
és a tervezett reformokat felvázoló 
cselekvési tervet terjesztett elő.

Or. fr

Módosítás 6
Eleftherios Synadinos

Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ukrajna szuverenitásának és területi 
integritásának megsértése és az ebből 
eredő katonai konfliktus hátrányosan 
érintette az ország egyébként is ingatag
gazdasági és pénzügyi stabilitását. Ukrajna 
fizetési mérlegét és likviditási pozícióját 
tekintve nehéz helyzetben van, ami 
összefügg a bizalomvesztéssel és az azzal 
járó tőkekiáramlással. továbbá, a konfliktus 
közvetlen költségvetési költségei, a vártnál 
súlyosabb recesszió és a szeparatisták által 
ellenőrzött területeket jellemző kiesett 
adóbevételek súlyosbították az ország 
költségvetési helyzetét, ugyanakkor a már 
fennálló strukturális hiányosságok, 
valamint a költségvetés és a külső 
finanszírozás vonatkozásában fennálló 
sebezhetőség szintén hozzájárultak a 
gazdasági helyzet romlásához.

(3) Ukrajna gazdasági és pénzügyi 
stabilitása ingatag; Ukrajna fizetési 
mérlegét és likviditási pozícióját tekintve 
nehéz helyzetben van, ami összefügg a 
bizalomvesztéssel és az azzal járó 
tőkekiáramlással. továbbá, a konfliktus 
közvetlen költségvetési költségei, a vártnál 
súlyosabb recesszió és a szeparatisták által 
ellenőrzött területeket jellemző kiesett 
adóbevételek súlyosbították az ország 
költségvetési helyzetét, ugyanakkor a már 
fennálló strukturális hiányosságok, a 
korrupt közigazgatás, a, valamint a 
költségvetés és a külső finanszírozás 
vonatkozásában fennálló sebezhetőség 
szintén hozzájárultak a gazdasági helyzet 
romlásához.

Or. el
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Módosítás 7
Marine Le Pen

Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ukrajna szuverenitásának és területi 
integritásának megsértése és az ebből 
eredő katonai konfliktus hátrányosan 
érintette az ország egyébként is ingatag 
gazdasági és pénzügyi stabilitását. Ukrajna 
fizetési mérlegét és likviditási pozícióját 
tekintve nehéz helyzetben van, ami 
összefügg a bizalomvesztéssel és az azzal 
járó tőkekiáramlással, a konfliktus 
közvetlen költségvetési költségeiből adódó 
romló költségvetési helyzettel, a vártnál 
súlyosabb recesszióval és a szeparatisták 
által ellenőrzött területeket jellemző kiesett 
adóbevételekkel. továbbá, a konfliktus 
közvetlen költségvetési költségei, a vártnál 
súlyosabb recesszió és a szeparatisták által 
ellenőrzött területeket jellemző kiesett 
adóbevételek súlyosbították az ország 
költségvetési helyzetét, ugyanakkor a már 
fennálló strukturális hiányosságok, a 
korrupt közigazgatás, a, valamint a 
költségvetés és a külső finanszírozás 
vonatkozásában fennálló sebezhetőség 
szintén hozzájárultak a gazdasági helyzet 
romlásához

(3) A területi konfliktus, és az ebből eredő 
katonai konfliktus hátrányosan érintette az 
ország egyébként is ingatag gazdasági és 
pénzügyi stabilitását Ukrajna fizetési 
mérlegét és likviditási pozícióját tekintve 
nehéz helyzetben van, ami összefügg a 
bizalomvesztéssel és az azzal járó 
tőkekiáramlással, a konfliktus közvetlen 
költségvetési költségeiből adódó romló 
költségvetési helyzettel, a vártnál 
súlyosabb recesszióval és a szeparatisták 
által ellenőrzött területeket jellemző kiesett 
adóbevételekkel. továbbá, a konfliktus 
közvetlen költségvetési költségei, a vártnál 
súlyosabb recesszió és az orosz nyelvű 
régiókat jellemző kiesett adóbevételek 
súlyosbították az ország költségvetési 
helyzetét, ugyanakkor a már fennálló 
strukturális hiányosságok, valamint a 
költségvetés és a külső finanszírozás 
vonatkozásában fennálló sebezhetőség 
szintén hozzájárultak a gazdasági helyzet 
romlásához.

Or. fr

Módosítás 8
Marine Le Pen

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ebben az összefüggésben Ukrajna 
külső finanszírozási szükségletei az 

(4) Ebben az összefüggésben Ukrajna 
külső finanszírozási szükségletei az 
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eredetileg meghatározottaknál jóval 
magasabbak, ami a nemzetközi hitelezők 
és donorok további pénzügyi támogatását 
teszi szükségessé. A Nemzetközi 
Valutaalap (IMF) legutóbbi program-
felülvizsgálati látogatása során a 
nemzetközi közösség által az eddigiekben 
nyújtott támogatásokat, többek között a 
2002/639/EK tanácsi határozat, a 
388/2010/EU európai parlamenti és tanácsi 
határozat, valamint a 2014/215/EU tanácsi 
határozat alapján nyújtott uniós 
makroszintű pénzügyi támogatásokat 
beszámítva is jelentős finanszírozási 
szükségletet állapított meg.

eredetileg meghatározottaknál jóval 
magasabbak, ami szükségessé teheti a 
nemzetközi hitelezők és donorok további 
pénzügyi támogatását. A Nemzetközi 
Valutaalap (IMF) legutóbbi program-
felülvizsgálati látogatása során a 
nemzetközi közösség által az eddigiekben 
nyújtott támogatásokat, többek között a 
2002/639/EK tanácsi határozat, a 
388/2010/EU európai parlamenti és tanácsi 
határozat, valamint a 2014/215/EU tanácsi 
határozat alapján nyújtott uniós 
makroszintű pénzügyi támogatásokat 
beszámítva is jelentős finanszírozási 
szükségletet állapított meg.

Or. fr

Módosítás 9
Marine Le Pen

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Unió több alkalommal hangot adott 
az iránti elkötelezettségének, hogy 
támogatja az új ukrán hatóságoknak a 
helyzet stabilizálására és a reformok 
megvalósítására irányuló célkitűzéseit. Az 
Unió egyúttal jelezte, hogy egy nemzetközi 
támogatási csomaggal összefüggésben –
amennyiben Ukrajna egyértelműen 
elkötelezett a reformok iránt – kész teljes 
mértékben támogatni a nemzetközi 
közösség és a nemzetközi pénzügyi 
intézmények és különösen az IMF 
erőfeszítéseit Ukrajna azonnali pénzügyi 
szükségleteinek kielégítése céljából. Az 
Unió által Ukrajnának nyújtott pénzügyi 
segítség összhangban van az Uniónak az 
európai szomszédságpolitika és a keleti 
partnerség keretében meghirdetett 
politikájával. 2014. december 18-i 
következtetéseiben az Európai Tanács 

(5) Az Unió több alkalommal hangot adott 
az iránti elkötelezettségének, hogy 
támogatja az új ukrán hatóságoknak a 
helyzet stabilizálására és a reformok 
megvalósítására irányuló célkitűzéseit. Az 
Unió egyúttal jelezte, hogy egy nemzetközi 
támogatási csomaggal összefüggésben –
amennyiben Ukrajna egyértelműen 
elkötelezett a kapott források 
kontrollálatlan elaprózódásának 
korlátozása, valamint a támogatásból 
hasznot húzó korrupció elleni küzdelem
iránt – kész teljes mértékben támogatni a 
nemzetközi közösség és a nemzetközi 
pénzügyi intézmények és különösen az 
IMF erőfeszítéseit Ukrajna azonnali 
pénzügyi szükségleteinek kielégítése 
céljából.
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kijelenti, hogy az 500 millió EUR összegű 
makroszintű pénzügyi támogatás 2014. 
decemberi, Bizottság általi második 
folyósítását követően az Európai Unió és 
tagállamai készen állnak arra, hogy – más 
donorokkal együtt és az IMF 
feltételrendszerén belül – tovább 
könnyítsék és támogassák az ukrajnai 
reformfolyamatot.

Or. fr

Módosítás 10
Marine Le Pen

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az uniós makroszintű pénzügyi 
támogatásnak feltételekhez és célhoz nem 
kötött, fizetésimérleg-támogatásra 
irányuló rendkívüli pénzügyi eszköznek 
kell lennie, amelynek célja a 
kedvezményezett azonnali külső 
finanszírozási szükségletének kielégítése 
és egy olyan – hathatós és közvetlenül 
érvényesülő kiigazítási és strukturális 
reformintézkedéseket tartalmazó –
szakpolitikai program végrehajtásának 
támogatása, amelyet a fizetési mérleg 
helyzetének rövid időn belüli javítására 
dolgoztak ki.

(6) Az uniós makroszintű pénzügyi 
támogatásnak olyan rendkívüli pénzügyi 
eszköznek kell lennie, amely ad hoc 
támogatást nyújt az ukrán 
államháztartásra nehezedő költségvetési 
teher könnyítése érdekében;

Or. fr

Módosítás 11
Tiziana Beghin

Határozatra irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) December 28-án az ukrán parlament 
az ukrán fizetési mérleg stabilizálásáról 
szóló törvényt fogadott el, az 1994. évi 
Általános Vám- és Kereskedelmi 
Egyezmény (GATT) XII. cikkének 
megfelelően, amely a behozatali vámok 
5%-ról 10%-ra való ideiglenes növelését 
irányozza elő 12 hónapon keresztül, ami 
káros hatással bír az Unióval kötött, az 
egyoldalú kereskedelmi kedvezményekre 
vonatkozó megállapodásra;

Or. en

Módosítás 12
Marine Le Pen

Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Mivel Ukrajna az európai 
szomszédságpolitikához tartozó ország, 
ezért uniós makroszintű pénzügyi 
támogatásra jogosultnak minősül.

törölve

Or. fr

Módosítás 13
Marine Le Pen

Határozatra irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Indokolt, hogy az uniós makroszintű 
pénzügyi támogatás célja Ukrajna 
fenntartható külső finanszírozási 
helyzetének visszaállítása, és ezáltal 

(12) Indokolt, hogy az uniós makroszintű 
pénzügyi támogatás célja Ukrajna 
fenntartható külső finanszírozási 
helyzetének visszaállítása, és ezáltal 
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gazdasági és társadalmi fejlődésének 
támogatása legyen, összhangban a 
társulási megállapodással.

gazdasági és társadalmi fejlődésének 
támogatása legyen.

Or. fr

Módosítás 14
Marine Le Pen

Határozatra irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Bizottságnak biztosítania kell, hogy 
az uniós makroszintű pénzügyi támogatás
jogi szempontból és tartalmilag 
összhangban álljon a külső fellépés és az 
egyéb vonatkozó uniós politikák különféle 
területein kitűzött alapelvekkel, célokkal 
és meghozott intézkedésekkel.

(14) A Bizottságnak biztosítania kell, hogy 
az uniós makroszintű pénzügyi támogatást 
értékelés előzze meg az ukrán 
köztisztviselők korrupciójának szintjéről, 
az uniós tagállamok által finanszírozott, 
Ukrajnának juttatott források lehető 
legmegfelelőbb célhoz jutásának 
biztosítása érdekében;

Or. fr

Módosítás 15
Marine Le Pen

Határozatra irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az uniós makroszintű pénzügyi 
támogatásnak elő kell segítenie az 
Ukrajnával kapcsolatos uniós külpolitikát. 
A makroszintű pénzügyi támogatási 
műveletek során a Bizottság 
szolgálatainak és az Európai Külügyi 
Szolgálatnak mindvégig szorosan együtt 
kell működniük annak érdekében, hogy 
koordinálják az Unió külpolitikáját, és 
biztosítsák annak következetességét.

törölve
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Or. fr

Módosítás 16
Marine Le Pen

Határozatra irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az uniós makroszintű pénzügyi 
támogatásnak hozzá kell járulnia az 
Unióval közösen vallott értékekkel, többek 
között a demokráciával, a 
jogállamisággal, a felelősségteljes 
kormányzással, az emberi jogok 
tiszteletben tartásával, a fenntartható 
fejlődéssel és a szegénység 
visszaszorításával, valamint a nyitott, 
szabályokon alapuló és tisztességes 
kereskedelemmel összefüggésben Ukrajna 
által tett kötelezettségvállalásoknak való 
megfeleléshez.

törölve

Or. fr

Módosítás 17
Marine Le Pen

Határozatra irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az uniós makroszintű pénzügyi 
támogatás nyújtásának előfeltétele, hogy 
Ukrajna tiszteletben tartsa a hatékony 
demokratikus mechanizmusokat, többek 
között a többpárti parlamentáris rendszert
és a jogállamiságot, valamint garantálja az 
emberi jogok tiszteletben tartását. Emellett 
az uniós makroszintű pénzügyi támogatás 
sajátos célja az ukrán államháztartás-
irányítási rendszerek hatékonyságának, 

(17) Az uniós makroszintű pénzügyi 
támogatás nyújtásának előfeltétele, hogy 
Ukrajna tiszteletben tartsa a többpárti 
parlamentáris rendszeren és a 
jogállamiságon nyugvó 
mechanizmusokat, valamint garantálja az 
emberi jogok és a népek önrendelkezési 
jogának tiszteletben tartását. Továbbá az 
uniós makroszintű pénzügyi támogatás 
sajátos célja az ukrán államháztartás-
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átláthatóságának és 
elszámoltathatóságának fokozása, valamint 
a fenntartható és inkluzív növekedés, a 
munkahelyteremtés és az államháztartási 
konszolidáció előmozdítását célzó 
strukturális reformok elősegítése. A 
Bizottságnak és az Európai Külügyi 
Szolgálatnak rendszeresen ellenőriznie kell 
az előfeltételek teljesülését és az említett 
célkitűzések megvalósulását.

igazgatási rendszerek hatékonyságának, 
átláthatóságának és 
elszámoltathatóságának fokozása, valamint 
a fenntartható és inkluzív növekedés, a 
munkahelyteremtés és az államháztartási 
konszolidáció előmozdítását célzó 
szerkezeti reformok elősegítése. A 
Bizottságnak rendszeresen ellenőriznie kell 
az előfeltételek megvalósulását és az 
említett célkitűzések teljesítését is.

Or. fr

Módosítás 18
Marine Le Pen

Határozatra irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az uniós makroszintű pénzügyi 
támogatás az egyetértési megállapodásba 
foglalandó gazdaságpolitikai feltételektől 
függően adható meg. A végrehajtás 
egységes feltételeinek biztosítása és a 
hatékonyság érdekében a Bizottságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy e feltételeket a 
182/2011/EU rendelettel összhangban a 
tagállamok képviselőiből álló bizottság 
felügyelete alatt tárgyalja meg az ukrán 
hatóságokkal. Az említett rendelet 
értelmében általában véve tanácsadó 
bizottsági eljárást kell alkalmazni a 
rendeletben meghatározottaktól eltérő 
esetekben. Figyelembe véve a 90 millió 
EUR összeghatárnál nagyobb mértékű 
támogatás potenciálisan jelentős hatásait, 
az említett értékhatár feletti műveletekre 
helyénvaló a vizsgálóbizottsági eljárást 
alkalmazni. Figyelemmel az Ukrajnának 
nyújtandó uniós makroszintű pénzügyi 
támogatás összegére, a vizsgálóbizottsági 
eljárást kell alkalmazni az egyetértési 
megállapodás elfogadására, valamint a 
támogatás csökkentésére, felfüggesztésére 

(23) Az uniós makroszintű pénzügyi 
támogatás egyetértési megállapodásban 
megállapított pénzgazdálkodási
feltételektől függően adható meg. A 
végrehajtás egységes feltételeinek 
biztosítása és a hatékonyság érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy e 
feltételeket a 182/2011/EU rendelettel 
összhangban a tagállamok képviselőiből 
álló bizottság felügyelete alatt tárgyalja 
meg az ukrán hatóságokkal. Az említett 
rendelet értelmében általában véve 
tanácsadó bizottsági eljárást kell 
alkalmazni a rendeletben 
meghatározottaktól eltérő esetekben. 
Figyelembe véve a 90 millió EUR 
összeghatárnál nagyobb mértékű támogatás 
potenciálisan jelentős hatásait, az említett 
értékhatár feletti műveletekre helyénvaló a 
vizsgálóbizottsági eljárást alkalmazni. 
Figyelemmel az Ukrajnának nyújtandó 
uniós makroszintű pénzügyi támogatás 
összegére, a vizsgálóbizottsági eljárást kell 
alkalmazni az egyetértési megállapodás 
elfogadására, valamint a támogatás 
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és megszüntetésére, csökkentésére, felfüggesztésére és 
megszüntetésére,

Or. fr

Módosítás 19
Tiziana Beghin

Határozatra irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23 a) Az ukrajnai döntéshozó réteg 
magas szintjére jellemző, elterjedt 
korrupció jelentős mértékben akadályozza 
az országba irányuló külföldi 
beruházásokat. Az ukrán oligarchák 
kereskedelmi érdekei befolyásolták a 
döntéshozási folyamatot, kiszorítva a 
piacról a kis- és középvállalkozásokat;

Or. en

Módosítás 20
Helmut Scholz

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ukrajna gazdasági stabilizációjának és 
érdemi reformtervének támogatása céljából 
az Unió legfeljebb 1,8 milliárd EUR 
összegű makroszintű pénzügyi támogatást 
(a továbbiakban: uniós makroszintű 
pénzügyi támogatás) nyújt Ukrajnának. A 
támogatás hozzájárul Ukrajna IMF-
programban meghatározott fizetésimérleg-
szükségleteinek fedezéséhez.

(1) Ukrajna stabilizációjának és érdemi 
alkotmányos, politikai, szociális és 
gazdasági reformtervének, valamint a 
kelet-ukrajnai konfliktus minszki 
kapcsolattartó csoport megállapodásán 
alapuló békés rendezésének támogatása 
céljából az Unió legfeljebb 1,8 milliárd 
EUR összegű makroszintű pénzügyi 
támogatást (a továbbiakban: uniós 
makroszintű pénzügyi támogatás) nyújt 
Ukrajnának. A támogatás hozzájárul 
Ukrajna IMF-programban meghatározott 
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fizetésimérleg-szükségleteinek 
fedezéséhez.

Or. de

Módosítás 21
Marine Le Pen

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az uniós makroszintű pénzügyi 
támogatás rendelkezésre bocsátását a 
Bizottság oly módon irányítja, hogy az 
összeegyeztethető legyen a Nemzetközi 
Valutalap (IMF) és Ukrajna között kötött 
megállapodásokkal és egyetértési 
megállapodásokkal, illetve a gazdasági 
reform tekintetében az európai 
szomszédságpolitikának megfelelően 
létrejött EU–Ukrajna társulási 
megállapodásban és EU–Ukrajna 
társulási menetrendben meghatározott 
legfontosabb elvekkel és célokkal. A 
Bizottság rendszeresen tájékoztatja az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot az uniós 
makroszintű pénzügyi támogatással 
kapcsolatos fejleményekről, ideértve annak 
folyósításait is, valamint kellő időben ezen 
intézmények rendelkezésére bocsátja a 
vonatkozó dokumentumokat.

(3) Az uniós makroszintű pénzügyi 
támogatás rendelkezésre bocsátását a 
Bizottság oly módon irányítja, hogy az 
összeegyeztethető legyen a pénzügyi 
átláthatóság követelményeivel; A 
Bizottság rendszeresen tájékoztatja az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot az uniós 
makroszintű pénzügyi támogatással 
kapcsolatos fejleményekről, ideértve annak 
folyósításait is, valamint kellő időben ezen 
intézmények rendelkezésére bocsátja a 
vonatkozó dokumentumokat.

Or. fr

Módosítás 22
Tiziana Beghin

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az uniós makroszintű pénzügyi 
támogatás rendelkezésre bocsátását a 
Bizottság oly módon irányítja, hogy az 
összeegyeztethető legyen a Nemzetközi 
Valutalap (IMF) és Ukrajna között kötött 
megállapodásokkal és egyetértési 
megállapodásokkal, illetve a gazdasági 
reform tekintetében az európai 
szomszédságpolitikának megfelelően 
létrejött EU–Ukrajna társulási 
megállapodásban és EU–Ukrajna társulási 
menetrendben meghatározott legfontosabb 
elvekkel és célokkal. A Bizottság 
rendszeresen tájékoztatja az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot az uniós 
makroszintű pénzügyi támogatással 
kapcsolatos fejleményekről, ideértve annak 
folyósításait is, valamint kellő időben ezen 
intézmények rendelkezésére bocsátja a 
vonatkozó dokumentumokat.

(3) Az uniós makroszintű pénzügyi 
támogatás rendelkezésre bocsátását a 
Bizottság oly módon irányítja, hogy az 
összeegyeztethető legyen a Nemzetközi 
Valutalap (IMF) és Ukrajna között kötött 
megállapodásokkal és egyetértési 
megállapodásokkal, illetve a gazdasági 
reform tekintetében az európai 
szomszédságpolitikának megfelelően 
létrejött EU–Ukrajna társulási 
megállapodásban – amely előírja, hogy az 
Ukrajna számára biztosított preferenciális 
elbánás feltétele, hogy tartózkodik újabb 
vámok bevezetésétől – és EU–Ukrajna 
társulási menetrendben meghatározott 
legfontosabb elvekkel és célokkal; A 
Bizottság rendszeresen tájékoztatja az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot az uniós 
makroszintű pénzügyi támogatással 
kapcsolatos fejleményekről, ideértve annak 
folyósításait is, valamint kellő időben ezen 
intézmények rendelkezésére bocsátja a 
vonatkozó dokumentumokat.

Or. en

Módosítás 23
Helmut Scholz

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az uniós makroszintű pénzügyi 
támogatás rendelkezésre bocsátását a 
Bizottság oly módon irányítja, hogy az 
összeegyeztethető legyen a Nemzetközi 
Valutalap (IMF) és Ukrajna között kötött 
megállapodásokkal és egyetértési 
megállapodásokkal, illetve a gazdasági
reform tekintetében az európai 
szomszédságpolitikának megfelelően 

(3) Az uniós makroszintű pénzügyi 
támogatás rendelkezésre bocsátását a 
Bizottság oly módon irányítja, hogy az 
összeegyeztethető legyen a Nemzetközi 
Valutalap (IMF) és Ukrajna között kötött 
megállapodásokkal és egyetértési 
megállapodásokkal, illetve a reform 
tekintetében az európai 
szomszédságpolitikának megfelelően 
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létrejött EU–Ukrajna társulási 
megállapodásban és EU–Ukrajna társulási 
menetrendben meghatározott legfontosabb 
elvekkel és célokkal. A Bizottság 
rendszeresen tájékoztatja az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot az uniós 
makroszintű pénzügyi támogatással 
kapcsolatos fejleményekről, ideértve annak 
folyósításait is, valamint kellő időben ezen 
intézmények rendelkezésére bocsátja a 
vonatkozó dokumentumokat.

létrejött EU–Ukrajna társulási 
megállapodásban és EU–Ukrajna társulási 
menetrendben, valamint a minszki 
kapcsolattartó csoportnak a kelet-ukrajnai 
konfliktus békés rendezését célzó 
megállapodásaiban meghatározott 
elvekkel és célokkal. A Bizottság 
rendszeresen tájékoztatja az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot az uniós 
makroszintű pénzügyi támogatással 
kapcsolatos fejleményekről, ideértve annak 
folyósításait is, valamint kellő időben ezen 
intézmények rendelkezésére bocsátja a 
vonatkozó dokumentumokat.

Or. de

Módosítás 24
Marine Le Pen

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az uniós makroszintű pénzügyi 
támogatás nyújtásának előfeltétele, hogy 
Ukrajna tiszteletben tartsa a hatékony 
demokratikus mechanizmusokat, többek 
között a többpárti parlamentáris rendszert 
és a jogállamiságot, valamint garantálja 
az emberi jogok tiszteletben tartását.

(1) Az uniós makroszintű pénzügyi 
támogatás nyújtásának előfeltétele, hogy 
Ukrajna garantálja a következőket:

Or. fr

Módosítás 25
Helmut Scholz

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az uniós makroszintű pénzügyi (1) Az uniós makroszintű pénzügyi 
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támogatás nyújtásának előfeltétele, hogy 
Ukrajna tiszteletben tartsa a hatékony 
demokratikus mechanizmusokat, többek 
között a többpárti parlamentáris rendszert 
és a jogállamiságot, valamint garantálja az 
emberi jogok tiszteletben tartását.

támogatás nyújtásának előfeltétele, hogy 
Ukrajna tiszteletben tartsa a hatékony 
demokratikus mechanizmusokat, többek 
között a többpárti parlamentáris rendszert 
és a jogállamiságot, valamint garantálja az 
emberi jogok tiszteletben tartását, továbbá 
azt, hogy a kapott forrásokat kizárólag 
nem katonai célra fordítja, és elkerüli a 
kelet-ukrajnai konfliktus súlyosbodását;

Or. de

Módosítás 26
Tiziana Beghin

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az uniós makroszintű pénzügyi 
támogatás nyújtásának előfeltétele, hogy 
Ukrajna tiszteletben tartsa a hatékony 
demokratikus mechanizmusokat, többek 
között a többpárti parlamentáris rendszert 
és a jogállamiságot, valamint garantálja az 
emberi jogok tiszteletben tartását.

(1) Az uniós makroszintű pénzügyi 
támogatás nyújtásának előfeltétele, hogy 
Ukrajna tiszteletben tartsa a hatékony 
demokratikus mechanizmusokat, többek 
között a többpárti parlamentáris rendszert, 
a módosított antikorrupciós jogszabályok 
végrehajtását és a jogállamiságot, valamint 
garantálja az emberi jogok tiszteletben 
tartását.

Or. en

Módosítás 27
Marine Le Pen

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– mechanizmusok, amelyek a 
közigazgatásban, illetve a közigazgatás és 
azon magánvállalkozások között 
megjelenő korrupció elleni küzdelmet 
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szolgálják, amelyek támogatásokban 
részesülnek, vagy szolgáltatás-átruházási 
vagy partnerkapcsolatban állnak az 
állammal;

Or. fr

Módosítás 28
Marine Le Pen

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a parlamenti pluralizmuson és a 
jogállamiságon nyugvó mechanizmusok;

Or. fr

Módosítás 29
Marine Le Pen

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az emberi jogok és a népek 
önrendelkezési jogának tisztelete;

Or. fr

Módosítás 30
Marine Le Pen

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1 a) a Bizottság a korrupció szintjéről 
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szóló értékelést nyújt be a Parlament és a 
Tanács számára, a jelen határozat 
kihirdetését követő hat hónapon belül, a 
jelen cikk (1) bekezdésében említett 
esetekben;

Or. fr

Módosítás 31
Marine Le Pen

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság és az Európai Külügyi 
Szolgálat az uniós makroszintű pénzügyi 
támogatás teljes életciklusa alatt nyomon 
követi ezen előfeltétel teljesülését.

törölve

Or. fr

Módosítás 32
Marine Le Pen

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E cikk (1) és (2) bekezdését a 
2010/427/EU tanácsi határozattal 
összhangban kell alkalmazni.

törölve

Or. fr

Módosítás 33
Marine Le Pen

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság az e határozat 7. cikkének 
(2) bekezdésében megállapított 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
megállapodik az ukrán hatóságokkal az 
uniós makroszintű pénzügyi támogatáshoz 
kapcsolódó, a strukturális reformokra és a
rendezett államháztartásra összpontosító, 
pontosan meghatározott gazdaságpolitikai 
és pénzügyi feltételekről, amelyeket az e 
feltételek teljesítésére vonatkozó időkeretet 
is tartalmazó egyetértési megállapodásba 
kell foglalni (a továbbiakban: egyetértési 
megállapodás). Az egyetértési 
megállapodásban meghatározott 
gazdaságpolitikai és pénzügyi 
feltételeknek összhangban kell lenniük az 
1. cikk (3) bekezdésében említett 
megállapodásokkal és egyetértési 
megállapodásokkal, köztük az Ukrajna 
által az IMF támogatásával végrehajtott 
makrogazdasági kiigazítási és 
strukturálisreform-programokkal.

(1) A Bizottság az e határozat 7. cikkének 
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
megállapodik a tunéziai hatóságokkal az 
uniós makroszintű pénzügyi támogatáshoz 
kapcsolódó, az államháztartás 
körültekintő irányítására összpontosító, 
pontosan meghatározott gazdaságpolitikai 
és pénzügyi feltételekről, amelyeket az e 
feltételek teljesítésére vonatkozó időkeretet 
is tartalmazó egyetértési megállapodásba 
kell foglalni (a továbbiakban: egyetértési 
megállapodás).

Or. fr

Módosítás 34
Helmut Scholz

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság az e határozat 7. cikkének 
(2) bekezdésében megállapított 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
megállapodik az ukrán hatóságokkal az 
uniós makroszintű pénzügyi támogatáshoz 
kapcsolódó, a strukturális reformokra és a 
rendezett államháztartásra összpontosító, 
pontosan meghatározott gazdaságpolitikai 
és pénzügyi feltételekről, amelyeket az e 
feltételek teljesítésére vonatkozó időkeretet 

(1) A Bizottság az e határozat 7. cikkének 
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
megállapodik az ukrán hatóságokkal az 
uniós makroszintű pénzügyi támogatáshoz 
kapcsolódó, a konfliktus békés 
rendezésére, szociális szempontból 
elfogadható strukturális reformokra és a 
rendezett államháztartásra összpontosító, 
pontosan meghatározott politikai és 
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is tartalmazó egyetértési megállapodásba 
kell foglalni (a továbbiakban: egyetértési 
megállapodás). Az egyetértési 
megállapodásban meghatározott 
gazdaságpolitikai és pénzügyi
feltételeknek összhangban kell lenniük az 
1. cikk (3) bekezdésében említett 
megállapodásokkal és egyetértési 
megállapodásokkal, köztük az Ukrajna 
által az IMF támogatásával végrehajtott 
makrogazdasági kiigazítási és 
strukturálisreform-programokkal.

pénzügyi feltételekről, amelyeket az e 
feltételek teljesítésére vonatkozó időkeretet 
is tartalmazó egyetértési megállapodásba 
kell foglalni (a továbbiakban: egyetértési 
megállapodás). Az egyetértési 
megállapodásban meghatározott 
feltételeknek összhangban kell lenniük az 
1. cikk (3) bekezdésében említett 
megállapodásokkal és egyetértési 
megállapodásokkal, köztük az Ukrajna 
által az IMF támogatásával végrehajtott 
makrogazdasági kiigazítási és 
strukturálisreform-programokkal.

Or. de

Módosítás 35
Marine Le Pen

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett feltételek 
mindenekelőtt az ukrán államháztartás-
irányítási rendszerek hatékonyságának, 
átláthatóságának és 
elszámoltathatóságának javítását célozzák, 
egyebek mellett az uniós makroszintű 
pénzügyi támogatás felhasználásával 
összefüggésben. A szakpolitikai 
intézkedések kidolgozásakor megfelelő 
mértékben figyelembe kell venni a 
kölcsönös piacnyitás, a szabályokon 
alapuló méltányos kereskedelem 
fejlesztése, valamint az Unió 
külpolitikájával összefüggő más 
prioritások terén elért előrelépést is. Az 
említett célkitűzések megvalósítása terén 
elért eredményeket a Bizottság 
rendszeresen nyomon követi.

(2) Az (1) bekezdésben említett feltételek 
mindenekelőtt az ukrán államháztartás-
irányítási rendszerek hatékonyságának, 
átláthatóságának és 
elszámoltathatóságának javítását célozzák, 
egyebek mellett az uniós makroszintű 
pénzügyi támogatás felhasználásával 
összefüggésben. Az említett célkitűzések 
megvalósításában elért előrelépést a 
Bizottság rendszeresen nyomon követi.

Or. fr
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Módosítás 36
Marine Le Pen

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság rendszeres időközönként 
meggyőződik arról, hogy továbbra is 
teljesülnek-e a 4. cikk (3) bekezdésében 
előírt feltételek, ideértve azt is, hogy 
Ukrajna gazdaságpolitikája összhangban 
van-e az uniós makroszintű pénzügyi 
támogatás célkitűzéseivel. Ennek során a 
Bizottság szorosan együttműködik az
IMF-fel és a Világbankkal, és szükség 
esetén az Európai Parlamenttel és a
Tanáccsal.

(4) A Bizottság rendszeres időközönként 
meggyőződik arról, hogy továbbra is 
teljesülnek-e a 4. cikk (3) bekezdésében 
előírt feltételek, ideértve azt is, hogy 
Ukrajna gazdaságpolitikája összhangban 
van-e az uniós makroszintű pénzügyi 
támogatás célkitűzéseivel. Ennek során a 
Bizottság szorosan együttműködik az 
Európai Parlamenttel és a Tanáccsal, és 
szükség esetén az IMF-fel és a
Világbankkal.

Or. fr

Módosítás 37
Helmut Scholz

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság rendszeres időközönként 
meggyőződik arról, hogy továbbra is 
teljesülnek-e a 4. cikk (3) bekezdésében 
előírt feltételek, ideértve azt is, hogy 
Ukrajna gazdaságpolitikája összhangban 
van-e az uniós makroszintű pénzügyi 
támogatás célkitűzéseivel. Ennek során a 
Bizottság szorosan együttműködik az IMF-
fel és a Világbankkal, és szükség esetén az 
Európai Parlamenttel és a Tanáccsal.

(4) A Bizottság rendszeres időközönként 
meggyőződik arról, hogy továbbra is 
teljesülnek-e a 4. cikk (3) bekezdésében 
előírt feltételek, ideértve azt is, hogy 
Ukrajna politikája összhangban van-e az 
uniós makroszintű pénzügyi támogatás 
célkitűzéseivel. Ennek során a Bizottság 
szorosan együttműködik az IMF-fel és a 
Világbankkal, és szükség esetén az Európai 
Parlamenttel és a Tanáccsal.

Or. de
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Módosítás 38
Marine Le Pen

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nem elővigyázatossági jellegű IMF-
hitelkeret által támogatott, hathatós 
kiigazítási és strukturális 
reformintézkedéseket tartalmazó 
szakpolitikai program végrehajtása terén 
elért tartósan kielégítő eredmény; valamint

b) a szakpolitikai program végrehajtása 
terén elért tartósan kielégítő eredmény, 
beleértve a források átlátható módon 
történő felhasználását, illetve a 
forrásokkal való hatékony gazdálkodás 
tanúsítását, illetve azok nyomon 
követhetőségét az államháztartásban; et

Or. fr

Módosítás 39
Helmut Scholz

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nem elővigyázatossági jellegű IMF-
hitelkeret által támogatott, hathatós 
kiigazítási és strukturális 
reformintézkedéseket tartalmazó 
szakpolitikai program végrehajtása terén 
elért tartósan kielégítő eredmény; valamint

b) a nem elővigyázatossági jellegű IMF-
hitelkeret által támogatott, hathatós, a 
reformra és a béke garantálására irányuló 
intézkedéseket tartalmazó szakpolitikai 
program végrehajtása terén elért tartósan 
kielégítő eredmény. et

Or. de

Módosítás 40
Marine Le Pen

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az egyetértési megállapodásban c) olyan gazdasági intézkedések megadott 
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szereplő gazdaságpolitikai és pénzügyi 
feltételek megadott időkereten belüli 
teljesítése.

időkereten belüli teljesítése, amelyeknek az 
államháztartásra és a nemzetgazdaságra 
kifejtett hatása kiértékelhető;

Or. fr

Módosítás 41
Helmut Scholz

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az egyetértési megállapodásban szereplő 
gazdaságpolitikai és pénzügyi feltételek 
megadott időkereten belüli teljesítése.

c) az egyetértési megállapodásban 
meghatározott politikai és pénzügyi 
feltételek megadott időkereten belüli 
teljesítése.

Or. de

Módosítás 42
Eleftherios Synadinos

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) annak biztosításáról, hogy Ukrajna 
rendszeresen ellenőrizze az uniós 
költségvetésből nyújtott finanszírozás 
megfelelő felhasználását, megtegye a 
megfelelő intézkedéseket a 
szabálytalanságok és a csalások 
megelőzése érdekében, és szükség esetén 
jogi lépéseket tegyen az e határozat alapján 
nyújtott, jogellenesen felhasznált 
pénzeszközök visszafizettetése érdekében;

a) annak biztosításáról, hogy Ukrajna 
rendszeresen ellenőrizze az uniós 
költségvetésből nyújtott finanszírozás 
megfelelő felhasználását, kötelezettségeket 
állapítson meg a kockázatkezelésre és a 
belső kontrollokra vonatkozó eljárások, 
valamint ezen eljárások betartását 
ellenőrző adminisztratív szervek 
létrehozása tekintetében, megtegye a 
megfelelő intézkedéseket a 
szabálytalanságok és a csalások 
megelőzése érdekében, és szükség esetén 
jogi lépéseket tegyen az e határozat alapján 
nyújtott, jogellenesen felhasznált 
pénzeszközök visszafizettetése érdekében;
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Or. el

Módosítás 43
Eleftherios Synadinos

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a Bizottság és a Számvevőszék 
kifejezett felhatalmazásáról arra, hogy az 
uniós makroszintű pénzügyi támogatás 
rendelkezésre állásának időtartama alatt és 
azt követően is pénzügyi ellenőrzéseket 
hajtsanak végre, ideértve dokumentumok 
ellenőrzését és helyszíni ellenőrzéseket, 
például működési értékeléseket;

b) a Bizottság és a Számvevőszék 
kifejezett felhatalmazásáról arra, hogy az 
uniós makroszintű pénzügyi támogatás 
rendelkezésre állásának időtartama előtt, 
alatt és azt követően is pénzügyi 
ellenőrzéseket hajtsanak végre, ideértve 
dokumentumok ellenőrzését és helyszíni 
ellenőrzéseket, például működési 
értékeléseket, továbbá az ellenőrzések 
eredményei mellett tüntessék fel, 
amennyiben szükséges, a korrekciós 
intézkedéseket vagy a validációt, ;

Or. el


