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Pakeitimas 1
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl sprendimo
–

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą. 

Or. en

Pakeitimas 2
Georgios Epitideios

Pasiūlymas dėl sprendimo
–

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. el

Pakeitimas 3
Georgios Epitideios

Teisėkūros rezoliucijos projektas
2 dalis

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti 
klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji 
ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba 
pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

Išbraukta.

Or. el
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Pakeitimas 4
Marine Le Pen

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Europos Sąjungos ir Ukrainos 
santykių pagrindas – Europos 
kaimynystės politika (EKP) ir Rytų 
partnerystė. 2007–2011 m. buvo deramasi 
dėl Europos Sąjungos ir Europos 
atominės energijos bendrijos bei jų 
valstybių narių ir Ukrainos asociacijos 
susitarimo (toliau – Asociacijos 
susitarimas), apimančio išsamią ir 
visapusišką laisvosios prekybos erdvę, o 
2012 m. jis buvo parafuotas. Asociacijos 
susitarimą Ukraina ir Sąjunga pasirašė 
2014 m. kovo 21 d. ir birželio 27 d. Nuo 
2014 m. lapkričio 1 d. svarbios 
Asociacijos susitarimo dalys buvo laikinai 
taikomos šiose srityse: pagarba žmogaus 
teisėms, pagrindinėms laisvėms ir teisinei 
valstybei, politinis dialogas ir reforma, 
teisingumas, laisvė ir saugumas, 
ekonominis ir finansinis 
bendradarbiavimas;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 5
Marine Le Pen

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) sugrąžinus 2004 m. Ukrainos 
Konstituciją, 2014 m. gegužės 25 d. 
sėkmingai surengti prezidento rinkimai, o 
2014 m. spalio 26 d. – parlamento 
rinkimai. 2014 m. gruodžio 2 d. 
atsižvelgiant į parlamento rinkimų 

(2) po įvykdyto valstybės perversmo 
vykstant pilietiniam karui 2014 m. 
gegužės 25 d. buvo surengti prezidento 
rinkimai, o 2014 m. spalio 26 d. –
parlamento rinkimai. 2014 m. gruodžio 2 d. 
atsižvelgiant į parlamento rinkimų 
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rezultatus suformavus naują vyriausybę, 
Ukraina dar kartą patvirtino įsipareigojimą 
vykdyti politines ir ekonomines reformas 
pagal Asociacijos susitarime numatytus 
principus ir pateikė veiksmų planą, 
kuriame išdėstytos ketinamos vykdyti 
reformos;

rezultatus suformavus naują vyriausybę, 
Ukraina dar kartą patvirtino įsipareigojimą 
vykdyti politines ir ekonomines reformas 
pagal Asociacijos susitarime numatytus 
principus ir pateikė veiksmų planą, 
kuriame išdėstytos ketinamos vykdyti 
reformos;

Or. fr

Pakeitimas 6
Eleftherios Synadinos

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Ukrainos suvereniteto ir teritorinio 
vientisumo pažeidimas ir dėl to kilęs 
karinis konfliktas turėjo žalingą poveikį ir 
taip trapiam Ukrainos ekonominiam ir 
finansiniam stabilumui. Ukrainos 
mokėjimų balanso ir likvidumo padėtis yra 
sunki, ji susijusi su mažėjančiu 
pasitikėjimu ir kartu vykdomu kapitalo 
perkėlimu, taip pat fiskalinė padėtis vis 
prastėja dėl konflikto tiesioginio poveikio 
biudžetui, gilesnės, nei tikėtasi, recesijos ir 
fiskalinių pajamų iš separatistų 
kontroliuojamų teritorijų praradimo. 
Ekonominę padėtį taip pat pablogino 
ankstesni struktūriniai trūkumai ir 
biudžetiniai bei išorės finansavimo 
sunkumai;

(3) šios šalies ekonominis ir finansinis 
stabilumas trapus. Ukrainos mokėjimų 
balanso ir likvidumo padėtis yra sunki, ji 
susijusi su mažėjančiu pasitikėjimu ir kartu 
vykdomu kapitalo perkėlimu. taip pat 
fiskalinė padėtis vis prastėja dėl konflikto 
tiesioginio poveikio biudžetui, gilesnės, nei 
tikėtasi, recesijos ir fiskalinių pajamų iš 
separatistų kontroliuojamų teritorijų 
praradimo. Ekonominę padėtį taip pat 
pablogino ankstesni struktūriniai trūkumai, 
korupcija viešajame sektoriuje ir 
biudžetiniai bei išorės finansavimo 
sunkumai;

Or. el

Pakeitimas 7
Marine Le Pen

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Ukrainos suvereniteto ir teritorinio 
vientisumo pažeidimas ir dėl to kilęs
karinis konfliktas turėjo žalingą poveikį ir 
taip trapiam Ukrainos ekonominiam ir 
finansiniam stabilumui. Ukrainos 
mokėjimų balanso ir likvidumo padėtis yra 
sunki, ji susijusi su mažėjančiu 
pasitikėjimu ir kartu vykdomu kapitalo 
perkėlimu, taip pat fiskalinė padėtis vis 
prastėja dėl konflikto tiesioginio poveikio 
biudžetui, gilesnės, nei tikėtasi, recesijos ir 
fiskalinių pajamų iš separatistų 
kontroliuojamų teritorijų praradimo. 
Ekonominę padėtį taip pat pablogino 
ankstesni struktūriniai trūkumai ir 
biudžetiniai bei išorės finansavimo 
sunkumai;

(3) Teritorinis ir karinis konfliktai turėjo 
žalingą poveikį ir taip trapiam Ukrainos 
ekonominiam ir finansiniam stabilumui. 
Ukrainos mokėjimų balanso ir likvidumo 
padėtis yra sunki, ji susijusi su mažėjančiu 
pasitikėjimu ir kartu vykdomu kapitalo 
perkėlimu. taip pat fiskalinė padėtis vis 
prastėja dėl konflikto tiesioginio poveikio 
biudžetui, gilesnės, nei tikėtasi, recesijos ir 
fiskalinių pajamų iš rusakalbių gyventojų 
gyvenamų regionų praradimo. Ekonominę 
padėtį taip pat pablogino ankstesni 
struktūriniai trūkumai ir biudžetiniai bei 
išorės finansavimo sunkumai;

Or. fr

Pakeitimas 8
Marine Le Pen

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) šiomis aplinkybėmis Ukrainos išorės 
finansavimo poreikiai yra gerokai didesni, 
nei iš pradžių nustatyta, todėl reikia 
papildomos tarptautinių kreditorių ir 
paramos teikėjų finansinės pagalbos. Per 
naujausią programos peržiūrą Tarptautinis 
valiutos fondas (TVF) nustatė didelį 
finansavimo poreikį, viršijantį iki šiol 
tarptautinės bendruomenės įsipareigotą 
skirti finansavimą, kuris apima Sąjungos 
makrofinansinę pagalbą pagal Tarybos 
sprendimą 2002/639/EB, Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 388/2010/ES ir Tarybos sprendimą 
2014/215/ES;

(4) šiomis aplinkybėmis Ukrainos išorės 
finansavimo poreikiai yra gerokai didesni, 
nei iš pradžių nustatyta, todėl gali reikėti
papildomos tarptautinių kreditorių ir 
paramos teikėjų finansinės pagalbos. Per 
naujausią programos peržiūrą Tarptautinis 
valiutos fondas (TVF) nustatė didelį 
finansavimo poreikį, viršijantį iki šiol 
tarptautinės bendruomenės įsipareigotą 
skirti finansavimą, kuris apima Sąjungos 
makrofinansinę pagalbą pagal Tarybos 
sprendimą 2002/639/EB, Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 388/2010/ES ir Tarybos sprendimą 
2014/215/ES;
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Or. fr

Pakeitimas 9
Marine Le Pen

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Sąjunga įvairiomis progomis yra 
pareiškusi įsipareigojimą remti naujųjų 
Ukrainos valdžios institucijų siekius 
stabilizuoti padėtį ir laikytis reformų kurso. 
Sąjunga taip pat pareiškė, kad yra 
pasirengusi visiškai paremti tarptautinės 
bendruomenės ir tarptautinių finansų 
įstaigų, visų pirma TVF, pastangas, 
susijusias su tarptautiniu pagalbos paketu, 
kuriuo siekiama patenkinti neatidėliotinus 
Ukrainos poreikius, su sąlyga, kad Ukraina 
aiškiai įsipareigos vykdyti reformas.
Sąjungos finansinė parama Ukrainai 
atitinka Sąjungos politiką, kaip nustatyta 
EKP ir Rytų partnerystėje. 2014 m. 
gruodžio 18 d. išvadose Europos Vadovų 
Taryba teigia, kad 2014 m. gruodžio mėn. 
Komisijai išmokėjus antrąją 500 mln. 
EUR makrofinansinės paramos dalį, 
Sąjunga ir jos valstybės narės, kartu su 
kitais paramos teikėjais ir laikydamosi 
TVF sąlygų, yra pasirengusios toliau 
sudaryti palankesnes sąlygas Ukrainos 
reformų procesui ir jį remti;

(5) Sąjunga įvairiomis progomis yra 
pareiškusi įsipareigojimą remti naujųjų 
Ukrainos valdžios institucijų siekius 
stabilizuoti padėtį ir laikytis reformų kurso. 
Sąjunga taip pat pareiškė, kad yra 
pasirengusi visiškai paremti tarptautinės 
bendruomenės ir tarptautinių finansų 
įstaigų, visų pirma TVF, pastangas, 
susijusias su tarptautiniu pagalbos paketu, 
kuriuo siekiama patenkinti neatidėliotinus 
Ukrainos poreikius, su sąlyga, kad Ukraina 
aiškiai įsipareigos pažaboti 
nekontroliuojamą skirtų lėšų paskirstymą 
ir kovoti su korumpuota sistema, kuri gali 
pasipelnyti iš šios pagalbos;

Or. fr

Pakeitimas 10
Marine Le Pen

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Sąjungos makrofinansinė pagalba 
turėtų būti išskirtinė nesusietos ir 
netikslinės paramos mokėjimų balansui 
koreguoti finansinė priemonė, kuria 
siekiama patenkinti neatidėliotinus 
pagalbos gavėjo išorės finansavimo 
poreikius ir kuri turėtų padėti įgyvendinti 
politikos programą, apimančią griežtas 
skubias koregavimo ir struktūrinių 
reformų priemones, skirtas mokėjimų 
balanso būklei gerinti artimiausiu metu;

(6) Sąjungos makrofinansinė pagalba 
turėtų būti išskirtinė finansinė priemonė, 
kuria siekiama suteikti vienkartinę 
finansinę paramą, kad būtų sumažinta 
Ukrainos viešųjų finansų sektoriui 
tenkanti biudžeto našta;

Or. fr

Pakeitimas 11
Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) gruodžio 28 d. Ukrainos 
Aukščiausioji Rada priėmė įstatymą dėl 
Ukrainos mokėjimų balanso stabilizavimo 
priemonių pagal 1994 m. Bendrojo 
susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos 
(GATT) XII straipsnį; pagal šį įstatymą 
numatyta 12 mėnesių laikotarpiui 5–
10 proc. laikinai padidinti importo muitus, 
o tai turi neigiamo poveikio Sąjungos 
taikomoms vienašalėms prekybos 
lengvatoms;

Or. en

Pakeitimas 12
Marine Le Pen

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) kadangi Ukraina yra šalis, kuriai 
taikoma EKP, turėtų būti laikoma, kad ji 
turi teisę gauti Sąjungos makrofinansinę 
pagalbą;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 13
Marine Le Pen

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Sąjungos makrofinansine pagalba 
turėtų būti siekiama padėti Ukrainai atkurti 
tvarią išorės finansavimo būklę ir tokiu 
būdu remti jos ekonominį ir socialinį 
vystymąsi pagal Asociacijos susitarimą;

(12) Sąjungos makrofinansine pagalba 
turėtų būti siekiama padėti Ukrainai atkurti 
tvarią išorės finansavimo būklę ir tokiu 
būdu remti jos ekonominį ir socialinį 
vystymąsi;

Or. fr

Pakeitimas 14
Marine Le Pen

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Komisija turėtų užtikrinti, kad 
Sąjungos makrofinansinė pagalba teisiškai 
ir iš esmės atitiktų pagrindinius principus, 
tikslus ir priemones įvairiose išorės 
veiksmų srityse ir kitą susijusią Sąjungos 
politiką;

(14) Komisija turėtų užtikrinti, kad 
Sąjungos makrofinansinė pagalba būtų 
teikiama prieš tai atlikus korupcijos lygio 
Ukrainos viešojo administravimo 
sektoriuje vertinimą, siekiant užtikrinti 
kuo geresnį valstybių narių skiriamos ir 
finansuojamos pagalbos panaudojimą; 

Or. fr
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Pakeitimas 15
Marine Le Pen

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Sąjungos makrofinansine pagalba 
turėtų būti remiama Sąjungos išorės 
politika Ukrainos atžvilgiu. Komisijos 
tarnybos ir Europos išorės veiksmų 
tarnyba turėtų glaudžiai bendradarbiauti 
visą makrofinansinės pagalbos operacijos 
vykdymo laikotarpį, siekdamos 
koordinuoti Sąjungos išorės politiką ir 
užtikrinti jos nuoseklumą;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 16
Marine Le Pen

Pasiūlymas dėl sprendimo
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Sąjungos makrofinansine pagalba 
turėtų būti remiamas Ukrainos 
įsipareigojimas laikytis Sąjungos 
pripažįstamų vertybių, tokių kaip 
demokratija, teisinė valstybė, geras 
valdymas, pagarba žmogaus teisėms, 
darnus vystymasis ir skurdo mažinimas, 
taip pat atviros, taisyklėmis grindžiamos ir 
sąžiningos prekybos principų;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 17
Marine Le Pen
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Pasiūlymas dėl sprendimo
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) išankstinė Sąjungos makrofinansinės 
pagalbos suteikimo sąlyga turėtų būti ta, 
kad Ukraina sudarytų sąlygas 
veiksmingiems demokratiniams
mechanizmams, įskaitant daugiapartinę 
parlamentinę sistemą, ir teisinei valstybei
veikti ir užtikrintų pagarbą žmogaus 
teisėms. Be to, konkretūs Sąjungos 
makrofinansinės pagalbos tikslai turėtų 
būti didinti Ukrainos viešųjų finansų 
valdymo sistemų veiksmingumą, 
skaidrumą ir atskaitomybę už jas ir skatinti 
struktūrines reformas, skirtas tvariam ir 
integraciniam augimui, darbo vietų 
kūrimui ir fiskaliniam konsolidavimui 
remti. Komisija ir Europos išorės veiksmų 
tarnyba turėtų nuolat stebėti, kaip 
vykdomos išankstinės sąlygos ir kaip 
siekiama tų tikslų;

(17) išankstinė Sąjungos makrofinansinės 
pagalbos suteikimo sąlyga turėtų būti ta, 
kad Ukraina sudarytų sąlygas 
mechanizmams, grindžiamiems 
daugiapartine parlamentine sistema ir 
teisinės valstybės principais, veikti,
užtikrintų pagarbą žmogaus teisėms ir 
žmonių laisvo apsisprendimo teisę. Be to, 
konkretūs Sąjungos makrofinansinės 
pagalbos tikslai turėtų būti didinti Ukrainos 
viešųjų finansų valdymo sistemų 
veiksmingumą, skaidrumą ir atskaitomybę 
už jas ir skatinti struktūrines reformas, 
skirtas tvariam augimui, darbo vietų 
kūrimui ir fiskaliniam konsolidavimui 
remti. Komisija turėtų nuolat stebėti, kaip 
vykdomos išankstinės sąlygos ir kaip 
siekiama tų tikslų;

Or. fr

Pakeitimas 18
Marine Le Pen

Pasiūlymas dėl sprendimo
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Sąjungos makrofinansinė pagalba 
turėtų būti teikiama atsižvelgiant į 
ekonominės politikos sąlygas, kurios turi 
būti nustatytos susitarimo memorandume. 
Siekiant užtikrinti vienodas įgyvendinimo 
sąlygas ir veiksmingumą, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgaliojimai dėl tokių sąlygų 
derėtis su Ukrainos valdžios institucijomis, 
prižiūrint valstybių narių atstovų komitetui 
pagal Reglamentą (ES) Nr. 182/2011. 

(23) Sąjungos makrofinansinė pagalba 
turėtų būti teikiama atsižvelgiant į finansų 
valdymo sąlygas, kurios turi būti nustatytos 
susitarimo memorandume. Siekiant 
užtikrinti vienodas įgyvendinimo sąlygas ir 
veiksmingumą, Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai dėl tokių sąlygų derėtis 
su Ukrainos valdžios institucijomis, 
prižiūrint valstybių narių atstovų komitetui 
pagal Reglamentą (ES) Nr. 182/2011. 
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Pagal tą reglamentą patariamoji procedūra 
paprastai turėtų būti taikoma visais 
atvejais, išskyrus tuos, kurie numatyti tame 
reglamente. Atsižvelgiant į pagalbos, 
kurios suma didesnė nei 90 mln. EUR, 
galimą svarbų poveikį, tikslinga, kad tą 
ribą viršijančioms operacijoms būtų 
taikoma nagrinėjimo procedūra. 
Atsižvelgiant į Sąjungos makrofinansinės 
pagalbos Ukrainai sumą, priimant 
susitarimo memorandumą ir atliekant bet 
kurį pagalbos sumažinimą, jos teikimo 
sustabdymą ar jos atšaukimą turėtų būti 
taikoma nagrinėjimo procedūra,

Pagal tą reglamentą patariamoji procedūra 
paprastai turėtų būti taikoma visais 
atvejais, išskyrus tuos, kurie numatyti tame 
reglamente. Atsižvelgiant į pagalbos, 
kurios suma didesnė nei 90 mln. EUR, 
galimą svarbų poveikį, tikslinga, kad tą 
ribą viršijančioms operacijoms būtų 
taikoma nagrinėjimo procedūra. 
Atsižvelgiant į Sąjungos makrofinansinės 
pagalbos Ukrainai sumą, priimant 
susitarimo memorandumą ir atliekant bet 
kurį pagalbos sumažinimą, jos teikimo 
sustabdymą ar jos atšaukimą turėtų būti 
taikoma nagrinėjimo procedūra,

Or. fr

Pakeitimas 19
Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl sprendimo
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) Ukrainoje tarp aukštų pareigūnų 
įsigalėjusi didelė korupcija yra svarbi 
kliūtis, trukdanti pritraukti į šalį užsienio 
investicijų. Ukrainos oligarchų 
asmeniniai verslo interesai turėjo įtakos 
sprendimų priėmimo procesams ir dėl to 
iš rinkos buvo šalinamos MVĮ,

Or. en

Pakeitimas 20
Helmut Scholz

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdama paremti Ukrainos ekonomikos 1. Siekdama paremti Ukrainos stabilizaciją 



AM\1051425LT.doc 13/24 PE549.400v01-00

LT

stabilizaciją ir esminių reformų 
darbotvarkę, Sąjunga suteikia Ukrainai 
makrofinansinę pagalbą (toliau – Sąjungos 
makrofinansinė pagalba), kurios suma 
neviršija 1,8 mlrd. EUR. Pagalba padės 
patenkinti Ukrainos mokėjimų balanso 
poreikius, kaip nustatyta TVF programoje.

ir svarbią konstitucinių, politinių, 
socialinių ir ekonominių reformų 
darbotvarkę, taip pat konflikto rytinėje 
Ukrainos dalyje taikaus sprendimo 
įgyvendinimą remiantis Minsko 
kontaktinės grupės susitarimais, Sąjunga 
suteikia Ukrainai makrofinansinę pagalbą 
(toliau – Sąjungos makrofinansinė 
pagalba), kurios suma neviršija 1,8 mlrd. 
EUR Pagalba padės patenkinti Ukrainos 
mokėjimų balanso poreikius, kaip nustatyta 
TVF programoje.

Or. de

Pakeitimas 21
Marine Le Pen

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Sąjungos makrofinansinės pagalbos 
mokėjimą administruoja Komisija, 
laikydamasi Tarptautinio valiutos fondo 
(TVF) ir Ukrainos sudarytų susitarimų ar 
susitarimo memorandumų ir pagrindinių 
ekonomikos reformų principų ir tikslų, 
išdėstytų ES ir Ukrainos asociacijos 
susitarime ir ES ir Ukrainos asociacijos 
darbotvarkėje, dėl kurių susitarta pagal 
Europos kaimynystės politiką (EKP). 
Komisija reguliariai informuoja Europos 
Parlamentą ir Tarybą apie pokyčius, 
susijusius su Sąjungos makrofinansine 
pagalba, įskaitant jos išmokas, ir laiku 
pateikia toms institucijoms atitinkamus 
dokumentus.

3. Sąjungos makrofinansinės pagalbos 
mokėjimą administruoja Komisija, 
laikydamasi finansinio skaidrumo 
reikalavimų. Komisija reguliariai 
informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą 
apie pokyčius, susijusius su Sąjungos 
makrofinansine pagalba, įskaitant jos 
išmokas, ir laiku pateikia toms 
institucijoms atitinkamus dokumentus.

Or. fr

Pakeitimas 22
Tiziana Beghin
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Sąjungos makrofinansinės pagalbos 
mokėjimą administruoja Komisija, 
laikydamasi Tarptautinio valiutos fondo 
(TVF) ir Ukrainos sudarytų susitarimų ar 
susitarimo memorandumų ir pagrindinių 
ekonomikos reformų principų ir tikslų, 
išdėstytų ES ir Ukrainos asociacijos 
susitarime ir ES ir Ukrainos asociacijos 
darbotvarkėje, dėl kurių susitarta pagal 
Europos kaimynystės politiką (EKP).
Komisija reguliariai informuoja Europos 
Parlamentą ir Tarybą apie pokyčius, 
susijusius su Sąjungos makrofinansine 
pagalba, įskaitant jos išmokas, ir laiku 
pateikia toms institucijoms atitinkamus 
dokumentus.

3. Sąjungos makrofinansinės pagalbos 
mokėjimą administruoja Komisija, 
laikydamasi Tarptautinio valiutos fondo 
(TVF) ir Ukrainos sudarytų susitarimų ar 
susitarimo memorandumų ir pagrindinių 
ekonomikos reformų principų ir tikslų, 
išdėstytų ES ir Ukrainos asociacijos 
susitarime, kuriame numatyta, kad 
Ukrainai taikomas lengvatinis režimas, 
jeigu ji neįveda naujų muitų, ir ES ir 
Ukrainos asociacijos darbotvarkėje, dėl 
kurių susitarta pagal Europos kaimynystės 
politiką (EKP). Komisija reguliariai 
informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą 
apie pokyčius, susijusius su Sąjungos 
makrofinansine pagalba, įskaitant jos 
išmokas, ir laiku pateikia toms 
institucijoms atitinkamus dokumentus.

Or. en

Pakeitimas 23
Helmut Scholz

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Sąjungos makrofinansinės pagalbos 
mokėjimą administruoja Komisija, 
laikydamasi Tarptautinio valiutos fondo 
(TVF) ir Ukrainos sudarytų susitarimų ar 
susitarimo memorandumų ir pagrindinių 
ekonomikos reformų principų ir tikslų, 
išdėstytų ES ir Ukrainos asociacijos 
susitarime ir ES ir Ukrainos asociacijos 
darbotvarkėje, dėl kurių susitarta pagal 
Europos kaimynystės politiką (EKP).
Komisija reguliariai informuoja Europos 

3. Sąjungos makrofinansinės pagalbos 
mokėjimą administruoja Komisija, 
laikydamasi Tarptautinio valiutos fondo 
(TVF) ir Ukrainos sudarytų susitarimų ar 
susitarimo memorandumų ir reformų 
principų ir tikslų, išdėstytų ES ir Ukrainos 
asociacijos susitarime ir ES ir Ukrainos 
asociacijos darbotvarkėje, dėl kurių 
susitarta pagal Europos kaimynystės 
politiką (EKP), ir Minsko kontaktinės 
grupės susitarimuose siekiant taikiai 
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Parlamentą ir Tarybą apie pokyčius, 
susijusius su Sąjungos makrofinansine 
pagalba, įskaitant jos išmokas, ir laiku 
pateikia toms institucijoms atitinkamus 
dokumentus.

išspręsti konfliktą rytinėje Ukrainos 
dalyje. Komisija reguliariai informuoja 
Europos Parlamentą ir Tarybą apie 
pokyčius, susijusius su Sąjungos 
makrofinansine pagalba, įskaitant jos 
išmokas, ir laiku pateikia toms 
institucijoms atitinkamus dokumentus.

Or. de

Pakeitimas 24
Marine Le Pen

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Išankstinė Sąjungos makrofinansinės 
pagalbos teikimo sąlyga yra ta, kad 
Ukraina sudarytų sąlygas veiksmingiems 
demokratiniams mechanizmams, įskaitant 
daugiapartinę parlamentinę sistemą, ir 
teisinei valstybei veikti ir užtikrintų 
pagarbą žmogaus teisėms.

1. Išankstinė Sąjungos makrofinansinės 
pagalbos teikimo sąlyga yra ta, kad 
Ukraina užtikrintų:

Or. fr

Pakeitimas 25
Helmut Scholz

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Išankstinė Sąjungos makrofinansinės 
pagalbos teikimo sąlyga yra ta, kad 
Ukraina sudarytų sąlygas veiksmingiems 
demokratiniams mechanizmams, įskaitant 
daugiapartinę parlamentinę sistemą, ir 
teisinei valstybei veikti ir užtikrintų 
pagarbą žmogaus teisėms.

1. Išankstinė Sąjungos makrofinansinės 
pagalbos teikimo sąlyga yra ta, kad 
Ukraina sudarytų sąlygas veiksmingiems 
demokratiniams mechanizmams, įskaitant 
daugiapartinę parlamentinę sistemą, ir 
teisinei valstybei veikti ir užtikrintų 
pagarbą žmogaus teisėms, taip pat kad 
būtų aiškiai nustatyta, jog ištekliai negali 
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būti naudojami kariniais tikslais ir jog 
vengiama aštrinti konfliktą rytinėje 
Ukrainos dalyje.

Or. de

Pakeitimas 26
Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Išankstinė Sąjungos makrofinansinės 
pagalbos teikimo sąlyga yra ta, kad 
Ukraina sudarytų sąlygas veiksmingiems 
demokratiniams mechanizmams, įskaitant 
daugiapartinę parlamentinę sistemą, ir 
teisinei valstybei veikti ir užtikrintų 
pagarbą žmogaus teisėms.

1. Išankstinė Sąjungos makrofinansinės 
pagalbos teikimo sąlyga yra ta, kad 
Ukraina sudarytų sąlygas veiksmingiems 
demokratiniams mechanizmams, įskaitant 
daugiapartinę parlamentinę sistemą ir 
pataisytų kovos su korupcija įstatymų 
įgyvendinimą, ir teisinei valstybei veikti ir 
užtikrintų pagarbą žmogaus teisėms.

Or. en

Pakeitimas 27
Marine Le Pen

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 1 įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– mechanizmus, siekiant kovoti su 
korupcija viešojo administravimo 
sektoriuje ir viešojo administravimo 
institucijoms palaikant santykius su 
privačiomis įmonėmis, kurios gauna 
subsidijas, kurioms pavedama teikti 
paslaugas arba kurios yra užmezgusios 
partnerystės ryšius su viešojo 
administravimo institucijomis;

Or. fr
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Pakeitimas 28
Marine Le Pen

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 2 įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– daugiapartine parlamentine sistema ir
teisinės valstybės principais grindžiamus 
mechanizmus;

Or. fr

Pakeitimas 29
Marine Le Pen

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 3 įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– pagarbą žmogaus teisėms ir žmonių 
laisvo apsisprendimo teisei.

Or. fr

Pakeitimas 30
Marine Le Pen

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Ne vėliau kaip per šešis mėnesius po 
šio sprendimo paskelbimo Komisija 
pateikia Parlamentui ir Tarybai 
korupcijos lygio šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytais atvejais vertinimą;

Or. fr
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Pakeitimas 31
Marine Le Pen

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija ir Europos išorės veiksmų 
tarnyba stebi, kaip šios išankstinės sąlygos 
laikomasi visu Sąjungos makrofinansinės 
pagalbos teikimo laikotarpiu.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 32
Marine Le Pen

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalys taikomos 
laikantis Tarybos sprendimo 
2010/427/ES.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 33
Marine Le Pen

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikydamasi 7 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros, 
Komisija susitaria su Ukrainos valdžios 
institucijomis dėl Sąjungos 
makrofinansinei pagalbai taikytinų aiškiai 

1. Laikydamasi 7 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros, 
Komisija susitaria su Ukrainos valdžios 
institucijomis dėl Sąjungos 
makrofinansinei pagalbai taikytinų aiškiai 
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apibrėžtų ekonominės politikos ir 
finansinių sąlygų, daugiausia dėmesio 
skiriant struktūrinėms reformoms ir
patikimiems viešiesiems finansams, kurios 
turi būti išdėstytos susitarimo 
memorandume (toliau – susitarimo 
memorandumas), apimančiame tų sąlygų 
įgyvendinimo tvarkaraštį. Susitarimo 
memorandume išdėstyta ekonominė 
politika ir finansinės sąlygos dera su 1 
straipsnio 3 dalyje nurodytais susitarimais 
ar susitarimo memorandumais, įskaitant 
makroekonominio koregavimo ir 
struktūrinių reformų programas, kurias 
Ukraina įgyvendina remiama TVF.

apibrėžtų ekonominės politikos ir 
finansinių sąlygų, daugiausia dėmesio 
skiriant patikimam viešųjų finansų 
valdymui, kurios turi būti išdėstytos 
susitarimo memorandume (toliau –
susitarimo memorandumas), apimančiame 
tų sąlygų įgyvendinimo tvarkaraštį.

Or. fr

Pakeitimas 34
Helmut Scholz

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikydamasi 7 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros, 
Komisija susitaria su Ukrainos valdžios 
institucijomis dėl Sąjungos 
makrofinansinei pagalbai taikytinų aiškiai 
apibrėžtų ekonominės politikos ir 
finansinių sąlygų, daugiausia dėmesio 
skiriant struktūrinėms reformoms ir 
patikimiems viešiesiems finansams, kurios 
turi būti išdėstytos susitarimo 
memorandume (toliau – susitarimo 
memorandumas), apimančiame tų sąlygų 
įgyvendinimo tvarkaraštį. Susitarimo 
memorandume išdėstyta ekonominė 
politika ir finansinės sąlygos dera su 1 
straipsnio 3 dalyje nurodytais susitarimais 
ar susitarimo memorandumais, įskaitant 
makroekonominio koregavimo ir 
struktūrinių reformų programas, kurias 

1. Laikydamasi 7 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros, 
Komisija susitaria su Ukrainos valdžios 
institucijomis dėl Sąjungos 
makrofinansinei pagalbai taikytinų aiškiai 
apibrėžtų politinių ir finansinių sąlygų, 
daugiausia dėmesio skiriant taikiam 
konflikto sprendimui, visuomenei 
priimtinoms struktūrinėms reformoms ir 
patikimiems viešiesiems finansams, kurios 
turi būti išdėstytos susitarimo 
memorandume (toliau – susitarimo 
memorandumas), apimančiame tų sąlygų 
įgyvendinimo tvarkaraštį. Susitarimo 
memorandume išdėstytos sąlygos dera su 1 
straipsnio 3 dalyje nurodytais susitarimais 
ar susitarimo memorandumais, įskaitant 
makroekonominio koregavimo ir 
struktūrinių reformų programas, kurias 
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Ukraina įgyvendina remiama TVF. Ukraina įgyvendina remiama TVF.

Or. de

Pakeitimas 35
Marine Le Pen

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytomis sąlygomis 
siekiama visų pirma didinti Ukrainos 
viešųjų finansų valdymo sistemų 
veiksmingumą, skaidrumą ir atskaitomybę, 
be kita ko, naudojant Sąjungos 
makrofinansinę pagalbą. Rengiant 
politikos priemones deramai atsižvelgiama 
ir į pažangą, padarytą abipusio rinkos 
atvėrimo, taisyklėmis grindžiamos 
sąžiningos prekybos plėtojimo ir kitų 
Sąjungos išorės politikos prioritetų srityse.
Komisija nuolat stebi pažangą siekiant tų 
tikslų.

2. 1 dalyje nurodytomis sąlygomis 
siekiama visų pirma didinti Ukrainos 
viešųjų finansų valdymo sistemų 
veiksmingumą, skaidrumą ir atskaitomybę, 
be kita ko, naudojant Sąjungos 
makrofinansinę pagalbą. Komisija nuolat 
stebi pažangą siekiant tų tikslų.

Or. fr

Pakeitimas 36
Marine Le Pen

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija reguliariai tikrina, ar toliau 
laikomasi 4 straipsnio 3 dalyje nustatytų 
sąlygų, įskaitant tai, ar Ukrainos 
ekonominė politika atitinka Sąjungos 
makrofinansinės pagalbos tikslus. Tai 
darydama Komisija glaudžiai koordinuoja 
veiksmus su TVF ir Pasaulio banku, o 
prireikus – su Europos Parlamentu ir 

4. Komisija reguliariai tikrina, ar toliau 
laikomasi 4 straipsnio 3 dalyje nustatytų 
sąlygų, įskaitant tai, ar Ukrainos 
ekonominė politika atitinka Sąjungos 
makrofinansinės pagalbos tikslus. Tai 
darydama Komisija glaudžiai koordinuoja 
veiksmus su Europos Parlamentu ir
Taryba, o prireikus – su TVF ir Pasaulio 
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Taryba. banku.

Or. fr

Pakeitimas 37
Helmut Scholz

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija reguliariai tikrina, ar toliau 
laikomasi 4 straipsnio 3 dalyje nustatytų 
sąlygų, įskaitant tai, ar Ukrainos 
ekonominė politika atitinka Sąjungos 
makrofinansinės pagalbos tikslus. Tai 
darydama Komisija glaudžiai koordinuoja 
veiksmus su TVF ir Pasaulio banku, o 
prireikus – su Europos Parlamentu ir 
Taryba.

4. Komisija reguliariai tikrina, ar toliau 
laikomasi 4 straipsnio 3 dalyje nustatytų 
sąlygų, įskaitant tai, ar Ukrainos politika 
atitinka Sąjungos makrofinansinės 
pagalbos tikslus. Tai darydama Komisija 
glaudžiai koordinuoja veiksmus su TVF ir 
Pasaulio banku, taip pat su Europos 
Parlamentu ir Taryba.

Or. de

Pakeitimas 38
Marine Le Pen

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) toliau sėkmingai tęsiamas politikos
programos, kuri apima griežtas 
koregavimo ir struktūrinių reformų 
priemones, įgyvendinimas, kartu laikantis 
TVF neprevencinio susitarimo dėl kredito 
suteikimo; ir

b) toliau sėkmingai tęsiamas veiksmų
programos įgyvendinimas skaidriai 
naudojant skirtas lėšas, užtikrinant 
tinkamą šių lėšų valdymą ir jų 
atsekamumą viešųjų finansų sistemoje; ir

Or. fr
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Pakeitimas 39
Helmut Scholz

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) toliau sėkmingai tęsiamas politikos
programos, kuri apima griežtas 
koregavimo ir struktūrinių reformų 
priemones, įgyvendinimas, kartu laikantis 
TVF neprevencinio susitarimo dėl kredito 
suteikimo; ir

b) toliau sėkmingai tęsiamas veiksmų
programos, kuri apima griežtas reformų ir 
taikos užtikrinimo priemones, 
įgyvendinimas, kartu laikantis TVF 
neprevencinio susitarimo dėl kredito 
suteikimo, ir

Or. de

Pakeitimas 40
Marine Le Pen

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) susitarimo memorandume sutartų 
ekonominės politikos ir finansinių sąlygų 
vykdymas laikantis konkretaus 
tvarkaraščio.

c) ekonominių priemonių, kurių poveikis 
viešiesiems finansams ir šalies 
ekonomikai gali būti įvertintas, 
įgyvendinimas laikantis konkretaus 
tvarkaraščio.

Or. fr

Pakeitimas 41
Helmut Scholz

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) susitarimo memorandume sutartų 
ekonominės politikos ir finansinių sąlygų 
vykdymas laikantis konkretaus 

c) susitarimo memorandume sutartų 
politinių ir finansinių sąlygų vykdymas 
laikantis konkretaus tvarkaraščio.
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tvarkaraščio.

Or. de

Pakeitimas 42
Eleftherios Synadinos

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užtikrinama, kad Ukraina reguliariai 
tikrintų, ar tinkamai panaudotas iš 
Sąjungos biudžeto suteiktas finansavimas, 
imtųsi atitinkamų pažeidimų ir sukčiavimo 
prevencijos priemonių ir prireikus imtųsi 
teisinių veiksmų neteisėtai pasisavintoms 
lėšoms, suteiktoms pagal šį sprendimą, 
išieškoti;

a) užtikrinama, kad Ukraina reguliariai 
tikrintų, ar tinkamai panaudotas iš 
Sąjungos biudžeto suteiktas finansavimas, 
nustatytų pareigą taikyti rizikos valdymo 
ir vidaus kontrolės procedūras ir įsteigti 
administracinius organus, kurie tikrintų, 
ar šios procedūros tinkamos ir ar jų 
laikomasi, imtųsi atitinkamų pažeidimų ir 
sukčiavimo prevencijos priemonių ir 
prireikus imtųsi teisinių veiksmų neteisėtai 
pasisavintoms lėšoms, suteiktoms pagal šį 
sprendimą, išieškoti;

Or. el

Pakeitimas 43
Eleftherios Synadinos

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Komisijai ir Audito Rūmams aiškiai 
suteikiami įgaliojimai Sąjungos 
makrofinansinės pagalbos teikimo 
laikotarpiu ir jam pasibaigus atlikti auditus, 
įskaitant dokumentų auditus ir auditus 
vietoje, pavyzdžiui, veiklos vertinimus;

b) Komisijai ir Audito Rūmams aiškiai 
suteikiami įgaliojimai prieš suteikiant
Sąjungos makrofinansinę pagalbą, tokios
pagalbos teikimo laikotarpiu ir jam 
pasibaigus atlikti auditus, įskaitant 
dokumentų auditus ir auditus vietoje, 
pavyzdžiui, veiklos vertinimus, ir prireikus 
kartu su pateikiamais audito rezultatais 
nurodyti taisomąsias arba patvirtinimo 
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priemones;

Or. el


