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Grozījums Nr. 1
Matteo Salvini

Lēmuma priekšlikums
–

Ieteikums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu. 

Or. en

Grozījums Nr. 2
Georgios Epitideios

Lēmuma priekšlikums
–

Ieteikums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. el

Grozījums Nr. 3
Georgios Epitideios

Normatīvās rezolūcijas projekts
2. punkts

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt 
vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo 
priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar
citu tekstu;

svītrots

Or. el
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Grozījums Nr. 4
Marine Le Pen

Lēmuma priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Eiropas Savienības un Ukrainas 
attiecības attīstās Eiropas kaimiņattiecību 
politikas (“EKP”) un Austrumu 
partnerības satvarā. Asociācijas nolīgums 
starp Eiropas Savienību un Eiropas 
Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, 
no vienas puses, un Ukrainu, no otras 
puses (“asociācijas nolīgums”), kas ietver 
padziļinātu un visaptverošu brīvās 
tirdzniecības zonu (“DCFTA”), tika 
apspriests no 2007. gada līdz 2011. gadam 
un parafēts 2012. gadā. Ukraina un 
Savienība parakstīja asociācijas nolīgumu 
2014. gada 21. martā un 27. jūnijā. No 
2014. gada 1. novembra būtiskas 
asociācijas nolīguma daļas tikušas 
provizoriski piemērotas tādās jomās kā 
cilvēktiesību ievērošana, pamatbrīvības 
un tiesiskums, politiskais dialogs un 
reformas, tiesiskums, brīvība un drošība, 
ekonomiskā un finanšu sadarbība.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 5
Marine Le Pen

Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pēc Ukrainas 2004. gada konstitūcijas 
atjaunošanas 2014. gada 25. maijā un 
2014. gada 26. oktobrī sekmīgi notika 
attiecīgi prezidenta un parlamenta 

(2) Pēc valsts apvērsuma 2014. gada 
25. maijā un 2014. gada 26. oktobrī 
pilsoņu kara apstākļos notika attiecīgi 
valsts prezidenta un parlamenta vēlēšanas. 
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vēlēšanas. Pēc jaunas valdības 
izveidošanas 2014. gada 2. decembrī, kas 
atspoguļoja parlamenta vēlēšanu rezultātus, 
Ukraina atkārtoti apstiprināja apņemšanos 
īstenot politiskās un ekonomiskās reformas 
atbilstoši asociācijas nolīgumam un rīcības 
plānam, kurā izklāstītas paredzētās 
reformas.

Pēc jaunas valdības izveidošanas 
2014. gada 2. decembrī, kas atspoguļoja 
parlamenta vēlēšanu rezultātus, Ukraina 
apstiprināja apņemšanos īstenot politiskās 
un ekonomiskās reformas atbilstoši 
asociācijas nolīgumam un iesniedza rīcības 
plānu, kurā izklāstītas paredzētās reformas.

Or. fr

Grozījums Nr. 6
Eleftherios Synadinos

Lēmuma priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Ukrainas suverenitātes un teritoriālās 
integritātes pārkāpums un ar to saistītais 
militārais konflikts ir negatīvi ietekmējuši 
jau tā nestabilo Ukrainas ekonomisko un 
finanšu stāvokli. Ukraina ir saskārusies ar 
maksājumu bilances un likviditātes 
grūtībām, kas saistītas ar uzticēšanās krīzi 
un no tā izrietošo kapitāla aizplūšanu, kā 
arī fiskālā stāvokļa pasliktināšanos saistībā 
ar konflikta tiešajām izmaksām budžetā, 
smagāku recesiju, nekā sākotnēji 
prognozēts, un fiskālo ieņēmumu 
zaudējumu separātistu kontrolētajās 
teritorijās. Vienlaikus līdzšinējās 
strukturālās nepilnības un budžeta ārējā 
finansiālā neaizsargātība arī sekmēja 
ekonomiskā stāvokļa pasliktināšanos.

(3) Ukrainas ekonomiskā un finanšu 
stabilitāte ir trausla. Ukraina ir saskārusies 
ar maksājumu bilances un likviditātes 
grūtībām, kas saistītas ar uzticēšanās krīzi 
un no tā izrietošo kapitāla aizplūšanu, kā 
arī fiskālā stāvokļa pasliktināšanos saistībā 
ar konflikta tiešajām izmaksām budžetā, 
smagāku recesiju, nekā sākotnēji 
prognozēts, un fiskālo ieņēmumu 
zaudējumu separātistu kontrolētajās 
teritorijās. Vienlaikus līdzšinējās 
strukturālās nepilnības, civildienesta 
ierēdņu korumpētība un budžeta ārējā 
finansiālā neaizsargātība arī sekmēja 
ekonomiskā stāvokļa pasliktināšanos.

Or. el

Grozījums Nr. 7
Marine Le Pen

Lēmuma priekšlikums
3. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Ukrainas suverenitātes un teritoriālās 
integritātes pārkāpums un ar to saistītais 
militārais konflikts ir negatīvi ietekmējuši 
jau tā nestabilo Ukrainas ekonomisko un 
finanšu stāvokli. Ukraina ir saskārusies ar 
maksājumu bilances un likviditātes 
grūtībām, kas saistītas ar uzticēšanās krīzi 
un no tā izrietošo kapitāla aizplūšanu, kā 
arī fiskālā stāvokļa pasliktināšanos saistībā 
ar konflikta tiešajām izmaksām budžetā, 
smagāku recesiju, nekā sākotnēji 
prognozēts, un fiskālo ieņēmumu 
zaudējumu separātistu kontrolētajās 
teritorijās. Vienlaikus līdzšinējās 
strukturālās nepilnības un budžeta ārējā 
finansiālā neaizsargātība arī sekmēja 
ekonomiskā stāvokļa pasliktināšanos.

(3) Teritoriālais konflikts un ar to saistītais 
militārais konflikts ir negatīvi ietekmējuši 
jau tā nestabilo Ukrainas ekonomisko un 
finanšu stāvokli. Ukraina ir saskārusies ar 
maksājumu bilances un likviditātes 
grūtībām, kas saistītas ar uzticēšanās krīzi 
un no tā izrietošo kapitāla aizplūšanu, kā 
arī fiskālā stāvokļa pasliktināšanos saistībā 
ar konflikta tiešajām izmaksām budžetā, 
smagāku recesiju, nekā sākotnēji 
prognozēts, un fiskālo ieņēmumu 
zaudējumu krievvalodīgo apdzīvotajos 
reģionos. Vienlaikus līdzšinējās 
strukturālās nepilnības un budžeta ārējā 
finansiālā neaizsargātība arī sekmēja 
ekonomiskā stāvokļa pasliktināšanos.

Or. fr

Grozījums Nr. 8
Marine Le Pen

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Šajā sakarībā Ukrainas ārējā 
finansējuma vajadzības ir ievērojami 
lielākas, nekā sākotnēji noteikts, un 
tādējādi ir nepieciešama starptautisko 
kreditoru un līdzekļu devēju papildu 
finansiāla palīdzība. Pēdējā programmas 
pārskatīšanas misijā Starptautiskais Valūtas 
fonds (SVF) konstatēja ievērojamu 
finansējuma vajadzību, kas ir lielāka par 
starptautiskās kopienas līdz šim 
atvēlētajiem līdzekļiem, kas ietver 
Savienības makrofinansiālo palīdzību 
saskaņā ar Padomes Lēmumu 
2002/639/EK, Eiropas Parlamenta un 
Padomes Lēmumu Nr. 388/2010/ES un 

(4) Šajā sakarībā Ukrainas ārējā 
finansējuma vajadzības ir ievērojami 
lielākas, nekā sākotnēji noteikts, un 
tādējādi varētu būt nepieciešama 
starptautisko kreditoru un līdzekļu devēju 
papildu finansiāla palīdzība. Pēdējā 
programmas pārskatīšanas misijā 
Starptautiskais Valūtas fonds (SVF) 
konstatēja ievērojamu finansējuma 
vajadzību, kas ir lielāka par starptautiskās 
kopienas līdz šim atvēlētajiem līdzekļiem, 
kas ietver Savienības makrofinansiālo 
palīdzību saskaņā ar Padomes 
Lēmumu 2002/639/EK, Eiropas 
Parlamenta un Padomes Lēmumu 
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Padomes Lēmumu 2014/215/ES. Nr. 388/2010/ES un Padomes 
Lēmumu 2014/215/ES.

Or. fr

Grozījums Nr. 9
Marine Le Pen

Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Savienība vairākkārt ir apliecinājusi 
savu apņemšanos atbalstīt Ukrainas jauno 
iestāžu mērķus stabilizēt finanšu stāvokli 
un turpināt reformu īstenošanu. Savienība 
ir arī paziņojusi par gatavību pilnībā 
atbalstīt starptautiskās kopienas un 
starptautisko finanšu iestāžu, it īpaši SVF, 
darbību saistībā ar izstrādāto starptautiskās 
palīdzības kopumu, lai risinātu Ukrainas 
neatliekamās problēmas, ar nosacījumu, ka 
Ukraina skaidri apņemas veikt reformas.
Savienības finansiālais atbalsts Ukrainai 
atbilst Savienības politikai, kā noteikts 
EKP un Austrumu partnerībā. 
Eiropadome 2014. gada 18. decembra 
secinājumos norādīja, ka pēc otrā 
Komisijas 500 milj. EUR 
makrofinansiālās palīdzības maksājuma 
2014. gada decembrī Savienība un tās 
dalībvalstis kopā ar citiem līdzekļu 
devējiem un saskaņā ar SVF 
nosacījumiem ir gatavas turpināt veicināt 
un atbalstīt Ukrainas reformu procesu.

(5) Savienība vairākkārt ir apliecinājusi 
savu apņemšanos atbalstīt Ukrainas jauno 
iestāžu mērķus stabilizēt finanšu stāvokli 
un turpināt reformu īstenošanu. Savienība 
ir arī paziņojusi par gatavību pilnībā 
atbalstīt starptautiskās kopienas un 
starptautisko finanšu iestāžu, it īpaši SVF, 
darbību saistībā ar izstrādāto starptautiskās 
palīdzības kopumu, lai risinātu Ukrainas 
neatliekamās problēmas, ar nosacījumu, ka 
Ukraina skaidri apņemas mazināt piešķirto 
līdzekļu nekontrolēto izdāļāšanu un 
cīnīties pret iespējamo ar šīs palīdzības 
piešķiršanu saistīto korupciju.

Or. fr

Grozījums Nr. 10
Marine Le Pen

Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Savienības makrofinansiālajai 
palīdzībai vajadzētu būt finanšu 
instrumentam, kas izmantojams ārkārtas 
gadījumos ar mērķi sniegt konkrētam 
mērķim nepiesaistītu atbalstu maksājumu 
bilances problēmu novēršanai, lai
nodrošinātu saņēmējam nekavējoties 
vajadzīgo ārējo finansējumu, un tai būtu 
jābalsta tādas politikas programmas 
īstenošana, kas ietver tūlītējus stingrus 
korekcijas pasākumus un strukturālas 
reformas, kuru mērķis ir novērst 
maksājumu bilances problēmas īstermiņā.

(6) Savienības makrofinansiālajai 
palīdzībai vajadzētu būt finanšu 
instrumentam, kas izmantojams ārkārtas 
gadījumos ar mērķi sniegt konkrētam 
mērķim paredzētu finansiālu atbalstu, lai
atvieglotu budžeta izdevumu slogu, kas 
gulstas uz Ukrainas publiskajām 
finansēm.

Or. fr

Grozījums Nr. 11
Tiziana Beghin

Lēmuma priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) 2014. gada 28. decembrī Ukrainas 
parlaments saskaņā ar 1994. gada 
Vispārējās vienošanās par tarifiem un 
tirdzniecību (GATT) XII pantu pieņēma 
likumu par valsts maksājumu bilances 
stabilizācijas pasākumiem, kurš paredz 
nākamajos 12 mēnenšos ievdmuitas 
nodokļus uz laiku palielināt no 5 % uz 
10 %, kas negatīvi ietekmē vienpusējās 
tirdzniecības preferences ar Savienību.

Or. en

Grozījums Nr. 12
Marine Le Pen
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Lēmuma priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Tā kā Ukraina ir valsts, uz kuru 
attiecas EKP, tā būtu jāuzskata par tiesīgu 
saņemt Savienības makrofinansiālo 
palīdzību.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 13
Marine Le Pen

Lēmuma priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Ar Savienības makrofinansiālo 
palīdzību būtu jāatbalsta ilgtspējīgas ārējā 
finansējuma situācijas atjaunošana 
Ukrainā, tādējādi saskaņā ar asociācijas 
nolīgumu atbalstot tās ekonomisko un 
sociālo attīstību.

(12) Ar Savienības makrofinansiālo 
palīdzību būtu jāatbalsta ilgtspējīgas ārējā 
finansējuma situācijas atjaunošana 
Ukrainā, tādējādi atbalstot tās ekonomisko 
un sociālo attīstību.

Or. fr

Grozījums Nr. 14
Marine Le Pen

Lēmuma priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Komisijai būtu jānodrošina, ka
Savienības makrofinansiālā palīdzība 
juridiski un pēc būtības atbilst 
pamatprincipiem, mērķiem un 
pasākumiem, kas veikti dažādās jomās 
ārējā darbībā un citos attiecīgos 
Savienības politikas virzienos.

(14) Lai nodrošinātu dalībvalstu piešķirto 
līdzekļu pēc iespējas efektīvāku 
izlietošanu, Komisijai būtu jāraugās, lai
Savienības makrofinansiālā palīdzība tiktu 
sniegta tikai pēc tam, kad ir novērtēts 
korupcijas līmenis Ukrainas valsts 
pārvaldes iestādēs.
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Or. fr

Grozījums Nr. 15
Marine Le Pen

Lēmuma priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ar Savienības makrofinansiālo 
palīdzību būtu jāatbalsta Savienības 
ārpolitika attiecībā uz Ukrainu. Komisijas 
dienestiem un Eiropas Ārējās darbības 
dienestam būtu cieši jāsadarbojas visu 
makrofinansiālās palīdzības sniegšanas 
laiku, lai koordinētu Savienības ārpolitiku 
un nodrošinātu tās saskaņotību.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 16
Marine Le Pen

Lēmuma priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Ar Savienības makrofinansiālo 
palīdzību būtu jāatbalsta Ukrainas 
apņēmība ievērot vērtības, kas tai ir 
kopīgas ar Savienību, tostarp demokrātija, 
tiesiskums, laba pārvaldība, cilvēktiesību 
ievērošana, ilgtspējīga attīstība un 
nabadzības samazināšana, kā arī 
Ukrainas saistības ievērot atklātas, 
likumīgas un godīgas tirdzniecības 
principus.

svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 17
Marine Le Pen

Lēmuma priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Savienības makrofinansiālās 
palīdzības piešķiršanas priekšnoteikumam 
vajadzētu būt tādam, ka Ukrainā tiek 
ievēroti efektīvi demokrātiskie mehānismi, 
tostarp daudzpartiju parlamentārā sistēma
un tiesiskums, un tiek garantēta 
cilvēktiesību ievērošana. Turklāt ar 
Savienības makrofinansiālās palīdzības 
konkrētajiem mērķiem būtu jāuzlabo
publiskā sektora finanšu pārvaldības 
sistēmu efektivitāte, pārredzamība un 
pārskatatbildība Ukrainā un jāveicina 
strukturālās reformas, kuru mērķis ir 
atbalstīt ilgtspējīgu un iekļaujošu
izaugsmi, darbvietu izveidi un fiskālo 
konsolidāciju. Komisijai un Eiropas 
Ārējās darbības dienestam būtu regulāri 
jāuzrauga gan priekšnoteikumu izpildīšana, 
gan minēto mērķu sasniegšana.

(17) Savienības makrofinansiālās 
palīdzības piešķiršanas priekšnoteikumam 
vajadzētu būt tādam, ka Ukrainā tiek 
ievēroti mehānismi, kas balstās uz 
daudzpartiju parlamentāro sistēmu un 
tiesiskumu, un tiek garantēta cilvēktiesību
un tautu pašnoteikšanās tiesību 
ievērošana. Turklāt ar Savienības 
makrofinansiālās palīdzības konkrētajiem 
mērķiem būtu jāuzlabo publiskā sektora 
finanšu pārvaldības sistēmu efektivitāte, 
pārredzamība un pārskatatbildība Ukrainā 
un jāveicina strukturālās reformas, kuru 
mērķis ir atbalstīt ilgtspējīgu izaugsmi, 
darbvietu izveidi un fiskālo konsolidāciju. 
Komisijai būtu regulāri jāuzrauga gan 
iepriekš minēto priekšnoteikumu 
izpildīšana, gan minēto mērķu īstenošana.

Or. fr

Grozījums Nr. 18
Marine Le Pen

Lēmuma priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Uz Savienības makrofinansiālo 
palīdzību būtu jāattiecina ekonomiskās 
politikas nosacījumi, kas jāparedz 
saprašanās memorandā. Lai nodrošinātu 
vienotus īstenošanas nosacījumus un 
panāktu efektivitāti, Komisija būtu 
jāpilnvaro risināt sarunas par šādiem 
nosacījumiem ar Ukrainas iestādēm tādas 

(23) Uz Savienības makrofinansiālo 
palīdzību būtu jāattiecina finanšu 
pārvaldības nosacījumi, kas jāparedz 
saprašanās memorandā. Lai nodrošinātu 
vienotus īstenošanas nosacījumus un 
panāktu efektivitāti, Komisija būtu 
jāpilnvaro risināt sarunas par šādiem 
nosacījumiem ar Ukrainas iestādēm tādas 
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dalībvalstu pārstāvju komitejas uzraudzībā, 
kura paredzēta saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 182/2011. Saskaņā ar minēto regulu 
parasti būtu jāpiemēro konsultēšanās 
procedūra visos gadījumos, izņemot tos, 
kas paredzēti minētajā regulā. Ņemot vērā 
to, cik liela ietekme var būt palīdzībai, kas 
pārsniedz 90 miljonus euro, ir lietderīgi 
paredzēt, ka attiecībā uz darbībām, kuras 
pārsniedz minēto robežvērtību, ir jāizmanto 
pārbaudes procedūra. Ņemot vērā 
Savienības makrofinansiālās palīdzības 
summu, kas paredzēta Ukrainai, saprašanās 
memoranda pieņemšanai, kā arī palīdzības 
samazināšanai, apturēšanai vai atcelšanai 
būtu jāpiemēro pārbaudes procedūra,

dalībvalstu pārstāvju komitejas uzraudzībā, 
kura paredzēta saskaņā ar 
Regulu (ES) Nr. 182/2011. Saskaņā ar 
minēto regulu parasti būtu jāpiemēro 
konsultēšanās procedūra visos gadījumos, 
izņemot tos, kas paredzēti minētajā regulā. 
Ņemot vērā to, cik liela ietekme var būt 
palīdzībai, kas pārsniedz EUR 90 miljonus, 
ir lietderīgi paredzēt, ka attiecībā uz 
darbībām, kuras pārsniedz minēto 
robežvērtību, ir jāizmanto pārbaudes 
procedūra. Ņemot vērā Savienības 
makrofinansiālās palīdzības summu, kas 
paredzēta Ukrainai, saprašanās memoranda 
pieņemšanai, kā arī palīdzības 
samazināšanai, apturēšanai vai atcelšanai 
būtu jāpiemēro pārbaudes procedūra,

Or. fr

Grozījums Nr. 19
Tiziana Beghin

Lēmuma priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Ukrainas augsta līmeņa 
amatpersonu ievērojamā korumpētība ir 
būtisks šķērslis ārvalstu investīciju 
ieplūšanai valstī. Ukrainas oligarhu 
personiskās komercintereses ir 
ietekmējušas lēmumu pieņemšanu, liedzot 
MVU iespēju iekļūt tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Helmut Scholz

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai atbalstītu Ukrainas ekonomikas
stabilizāciju un reformas, Savienība piešķir 
Ukrainai makrofinansiālo palīdzību 
(“Savienības makrofinansiālā palīdzība”) 
maksimāli 1,8 mljrd. EUR apmērā.
Palīdzība sekmē to, lai segtu Ukrainas 
maksājumu bilances vajadzības, kas 
konstatētas SVF programmā.

1. Lai atbalstītu Ukrainas stabilizāciju un 
plašas konstitucionālo, politisko, sociālo 
un ekonomisko reformu programmas 
īstenošanu, kā arī rastu miermīlīgu 
risinājumu — pamatojoties uz Minskas 
kontaktgrupas līgumiem — konfliktam 
Ukrainas austrumos, Savienība piešķir 
Ukrainai makrofinansiālo palīdzību 
(turpmāk “Savienības makrofinansiālā 
palīdzība”) maksimāli EUR 1,8 miljardu 
apmērā. Palīdzība sekmē to, lai segtu 
Ukrainas maksājumu bilances vajadzības, 
kas konstatētas SVF programmā.

Or. de

Grozījums Nr. 21
Marine Le Pen

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Savienības makrofinansiālās palīdzības 
izmaksāšanu pārvalda Komisija saskaņā ar
nolīgumiem vai vienošanos, kas panāktas 
starp Starptautisko Valūtas fondu (SVF) 
un Ukrainu, un ekonomikas reformu 
pamatprincipiem un mērķiem, kas 
izklāstīti ES un Ukrainas asociācijas 
nolīgumā un ES un Ukrainas asociācijas 
programmā, kas pieņemtas saskaņā ar 
Eiropas kaimiņattiecību politiku (EKP). 
Komisija regulāri informē Eiropas 
Parlamentu un Padomi par norisēm saistībā 
ar Savienības makrofinansiālo palīdzību, 
tostarp par tās izmaksāšanu, un laikus 
iesniedz minētajām iestādēm attiecīgos 
dokumentus.

3. Savienības makrofinansiālās palīdzības 
izmaksāšanu pārvalda Komisija, ievērojot 
finanšu pārredzamības prasības. Komisija 
regulāri informē Eiropas Parlamentu un 
Padomi par norisēm saistībā ar Savienības 
makrofinansiālo palīdzību, tostarp par tās 
izmaksāšanu, un laikus iesniedz minētajām 
iestādēm attiecīgos dokumentus.

Or. fr
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Grozījums Nr. 22
Tiziana Beghin

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Savienības makrofinansiālās palīdzības 
izmaksāšanu pārvalda Komisija saskaņā ar 
nolīgumiem vai vienošanos, kas panāktas
starp Starptautisko Valūtas fondu (SVF)
un Ukrainu, un ekonomikas reformu 
pamatprincipiem un mērķiem, kas izklāstīti 
ES un Ukrainas asociācijas nolīgumā un 
ES un Ukrainas asociācijas programmā, 
kas pieņemtas saskaņā ar Eiropas 
kaimiņattiecību politiku (EKP). Komisija 
regulāri informē Eiropas Parlamentu un 
Padomi par norisēm saistībā ar Savienības 
makrofinansiālo palīdzību, tostarp par tās 
izmaksāšanu, un laikus iesniedz minētajām 
iestādēm attiecīgos dokumentus.

3. Savienības makrofinansiālās palīdzības 
izmaksāšanu pārvalda Komisija saskaņā ar 
nolīgumiem vai vienošanās, kas panākti
starp SVF un Ukrainu, un ekonomikas 
reformu pamatprincipiem un mērķiem, 
kuri izklāstīti ES un Ukrainas asociācijas 
nolīgumā un kuri paredz, ka prefereciālo 
režīmu Ukrainai piešķir ar nosacījumu, 
ka tā neievieš jaunus ievedmuitas 
nodokļus, un ES un Ukrainas asociācijas 
programmā, kas pieņemta saistībā ar 
Eiropas kaimiņattiecību politiku (EKP).
Komisija regulāri informē Eiropas 
Parlamentu un Padomi par norisēm saistībā 
ar Savienības makrofinansiālo palīdzību, 
tostarp par tās izmaksāšanu, un laikus 
iesniedz minētajām iestādēm attiecīgos 
dokumentus.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Helmut Scholz

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Savienības makrofinansiālās palīdzības 
izmaksāšanu pārvalda Komisija saskaņā ar 
nolīgumiem vai vienošanos, kas panāktas
starp Starptautisko Valūtas fondu (SVF)
un Ukrainu, un ekonomikas reformu 
pamatprincipiem un mērķiem, kas
izklāstīti ES un Ukrainas asociācijas 

3. Savienības makrofinansiālās palīdzības 
izmaksāšanu pārvalda Komisija saskaņā ar 
nolīgumiem vai vienošanās, kas panākti
starp SVF un Ukrainu, un reformu 
principiem un mērķiem, kuri izklāstīti ES 
un Ukrainas asociācijas nolīgumā, ES un 
Ukrainas asociācijas programmā, kas 
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nolīgumā un ES un Ukrainas asociācijas 
programmā, kas pieņemtas saskaņā ar 
Eiropas kaimiņattiecību politiku (EKP).
Komisija regulāri informē Eiropas 
Parlamentu un Padomi par norisēm saistībā 
ar Savienības makrofinansiālo palīdzību, 
tostarp par tās izmaksāšanu, un laikus 
iesniedz minētajām iestādēm attiecīgos 
dokumentus.

pieņemta saskaņā ar Eiropas 
kaimiņattiecību politiku (EKP), un 
Ukrainas austrumos valdošā konflikta 
miermīlīgas atrisināšanas nolūkā 
izveidotās Minskas kontaktgrupas 
līgumos. Komisija regulāri informē 
Eiropas Parlamentu un Padomi par norisēm 
saistībā ar Savienības makrofinansiālo 
palīdzību, tostarp par tās izmaksāšanu, un 
laikus iesniedz minētajām iestādēm 
attiecīgos dokumentus.

Or. de

Grozījums Nr. 24
Marine Le Pen

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Priekšnoteikums Savienības 
makrofinansiālās palīdzības piešķiršanai 
ir tas, ka Ukrainā tiek ievēroti efektīvi 
demokrātiskie mehānismi, tostarp 
daudzpartiju parlamentārā sistēma un 
tiesiskums, un tiek garantēta cilvēktiesību 
ievērošana.

1. Savienības makrofinansiālā palīdzība 
Ukrainai tiek piešķirta ar 
priekšnoteikumu, ka Ukraina vienlaikus
garantē:

Or. fr

Grozījums Nr. 25
Helmut Scholz

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Priekšnoteikums Savienības 
makrofinansiālās palīdzības piešķiršanai 
ir tas, ka Ukrainā tiek ievēroti efektīvi 
demokrātiskie mehānismi, tostarp 

1. Savienības makrofinansiālā palīdzība 
Ukrainai tiek piešķirta ar 
priekšnoteikumu, ka Ukraina ievēro 
efektīvus mehānismus, tostarp 
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daudzpartiju parlamentārā sistēma un 
tiesiskums, un tiek garantēta cilvēktiesību
ievērošana.

daudzpartiju parlamentāro sistēmu, un 
tiesiskumu un garantē cilvēktiesību
ievērošanu un ka šie līdzekļi tiek skaidri 
izlietoti nemilitāra rakstura mērķiem, kas 
nesaasina valsts austrumos valdošo 
konfliktu.

Or. de

Grozījums Nr. 26
Tiziana Beghin

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Priekšnoteikums Savienības 
makrofinansiālās palīdzības piešķiršanai 
ir tas, ka Ukrainā tiek ievēroti efektīvi 
demokrātiskie mehānismi, tostarp 
daudzpartiju parlamentārā sistēma un 
tiesiskums, un tiek garantēta cilvēktiesību
ievērošana.

1. Savienības makrofinansiālā palīdzība 
Ukrainai tiek piešķirta ar 
priekšnoteikumu, ka Ukraina ievēro 
efektīvus mehānismus, tostarp 
daudzpartiju parlamentāro sistēmu un 
grozīto korupcijas apkarošanas tiesību 
aktu īstenošanu, un tiesiskumu, kā arī 
garantē cilvēktiesību ievērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Marine Le Pen

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– mehānismus cīņai pret korupciju valsts 
pārvaldes iestādēs un starp valsts 
pārvaldes iestādēm, no vienas puses, un 
privātajiem uzņēmumiem, kas saņem 
subsīdijas vai kas ar valsts pārvaldes 
iestādēm uztur pakalpojumu deleģēšanas 
vai partnerības attiecības, no otras puses;
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Or. fr

Grozījums Nr. 28
Marine Le Pen

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 2. ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– mehānismus, kas balstās uz 
daudzpartiju parlamentāro sistēmu un 
tiesiskumu;

Or. fr

Grozījums Nr. 29
Marine Le Pen

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 3. ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– cilvēktiesību un tautu pašnoteikšanās 
tiesību ievērošanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 30
Marine Le Pen

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šā panta 1. punktā minētajos 
gadījumos Komisija ne vēlāk kā sešus 
mēnešus pēc šā lēmuma publicēšanas 
iesniedz Parlamentam un Padomei 
korupcijas līmeņa novērtējumu.
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Or. fr

Grozījums Nr. 31
Marine Le Pen

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija un Eiropas Ārējās darbības 
dienests uzrauga šā priekšnoteikuma 
ievērošanu visā Savienības 
makrofinansiālās palīdzības sniegšanas 
laikā.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 32
Marine Le Pen

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. un 2. punktu piemēro 
saskaņā ar Padomes 
Lēmumu 2010/427/ES.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 33
Marine Le Pen

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija saskaņā ar 7. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru vienojas ar 

1. Komisija saskaņā ar 7. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru vienojas ar 
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Ukrainas iestādēm par skaidri definētiem 
ekonomikas politikas un finanšu 
nosacījumiem, kuriem jāattiecas uz 
Savienības makrofinansiālo palīdzību un 
kuros galvenā uzmanība ir pievērsta 
strukturālām reformām un stabilām valsts
finansēm, un kuri jāizklāsta saprašanās 
memorandā (“saprašanās memorands”), 
kurā iekļauj arī minēto nosacījumu 
izpildes grafiku. Saprašanās memorandā 
izklāstītie ekonomikas politikas un 
finanšu nosacījumi atbilst 1. panta 
3. punktā minētajiem nolīgumiem vai 
kārtībai, tostarp makroekonomikas 
korekciju un strukturālo reformu 
programmām, ko Ukraina īsteno ar SVF 
atbalstu.

Ukrainas iestādēm par skaidri definētiem 
ekonomikas politikas un finanšu 
nosacījumiem, kuriem pakļauj Savienības 
makrofinansiālās palīdzības sniegšanu,
kuros galvenā uzmanība ir pievērsta 
pareizai valsts finanšu pārvaldībai un kuri 
ir jāiekļauj saprašanās memorandā 
(turpmāk „saprašanās memorands”), kas 
ietver arī šo nosacījumu izpildes grafiku.

Or. fr

Grozījums Nr. 34
Helmut Scholz

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija saskaņā ar 7. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru vienojas ar 
Ukrainas iestādēm par skaidri definētiem 
ekonomikas politikas un finanšu 
nosacījumiem, kuriem jāattiecas uz
Savienības makrofinansiālo palīdzību un
kuros galvenā uzmanība ir pievērsta 
strukturālām reformām un stabilām valsts 
finansēm, un kuri jāizklāsta saprašanās 
memorandā (“saprašanās memorands”), 
kurā iekļauj arī minēto nosacījumu 
izpildes grafiku. Saprašanās memorandā 
izklāstītie ekonomikas politikas un 
finanšu nosacījumi atbilst 1. panta 
3. punktā minētajiem nolīgumiem vai 
kārtībai, tostarp makroekonomikas 
korekciju un strukturālo reformu 
programmām, ko Ukraina īsteno ar SVF 

1. Komisija saskaņā ar 7. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru vienojas ar 
Ukrainas iestādēm par skaidri definētiem 
politiskajiem un finanšu nosacījumiem, 
kuriem pakļauj Savienības 
makrofinansiālās palīdzības sniegšanu, 
kuros galvenā uzmanība ir pievērsta sociāli 
pieņemamām strukturālām reformām un 
stabilām valsts finansēm un kuri ir 
jāiekļauj saprašanās memorandā (turpmāk 
„saprašanās memorands”), kas ietver arī šo
nosacījumu izpildes grafiku. Saprašanās 
memorandā izklāstītie nosacījumi atbilst 
1. panta 3. punktā minētajiem nolīgumiem 
vai kārtībai, tostarp makroekonomikas 
korekciju un strukturālo reformu 
programmām, ko Ukraina īsteno ar SVF 
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atbalstu. atbalstu.

Or. de

Grozījums Nr. 35
Marine Le Pen

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Nosacījumu, kas minēti 1. punktā, 
mērķis jo īpaši ir stiprināt publiskā sektora 
finanšu pārvaldības sistēmu efektivitāti, 
pārredzamību un atbildību Ukrainā, tostarp 
attiecībā uz Savienības makrofinansiālās 
palīdzības izmantošanu. Izstrādājot 
politikas pasākumus, pienācīgi ņem vērā 
arī panākumus saistībā ar savstarpēju 
tirgus atvēršanu, uz noteikumiem balstītas 
un taisnīgas tirdzniecības attīstību un 
citas prioritātes Savienības ārpolitikas 
kontekstā. Komisija regulāri pārrauga 
minēto mērķu sasniegšanā gūtos 
panākumus.

2. Nosacījumu, kas minēti 1. punktā, 
mērķis jo īpaši ir stiprināt publiskā sektora 
finanšu pārvaldības sistēmu efektivitāti, 
pārredzamību un atbildību Ukrainā, tostarp 
attiecībā uz Savienības makrofinansiālās 
palīdzības izmantošanu. Komisija regulāri 
pārrauga minēto mērķu sasniegšanā gūtos 
panākumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 36
Marine Le Pen

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija regulāri pārbauda, vai 
joprojām tiek izpildīti 4. panta 3. punktā 
minētie nosacījumi, tostarp to, vai Ukrainas 
ekonomikas politika atbilst Savienības 
makrofinansiālās palīdzības mērķiem. Šādi 
rīkojoties, Komisija cieši sadarbojas ar 
SVF un Pasaules Banku un vajadzības 

4. Komisija regulāri pārbauda, vai 
joprojām tiek izpildīti 4. panta 3. punktā 
minētie nosacījumi, tostarp to, vai Ukrainas 
ekonomikas politika atbilst Savienības 
makrofinansiālās palīdzības mērķiem. Šā 
uzdevuma veikšanā Komisija cieši 
sadarbojas ar Eiropas Parlamentu un 
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gadījumā ar Eiropas Parlamentu un
Padomi.

Padomi un vajadzības gadījumā ar SVF un 
Pasaules Banku.

Or. fr

Grozījums Nr. 37
Helmut Scholz

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija regulāri pārbauda, vai 
joprojām tiek izpildīti 4. panta 3. punktā 
minētie nosacījumi, tostarp to, vai Ukrainas 
ekonomikas politika atbilst Savienības 
makrofinansiālās palīdzības mērķiem. Šādi 
rīkojoties, Komisija cieši sadarbojas ar 
SVF un Pasaules Banku un vajadzības 
gadījumā ar Eiropas Parlamentu un 
Padomi.

4. Komisija regulāri pārbauda, vai 
joprojām tiek izpildīti 4. panta 3. punktā 
minētie nosacījumi, tostarp to, vai Ukrainas 
politikas virzieni atbilst Savienības 
makrofinansiālās palīdzības mērķiem. Šā 
uzdevuma veikšanā Komisija cieši 
sadarbojas ar SVF un Pasaules Banku, kā 
arī ar Eiropas Parlamentu un Padomi.

Or. de

Grozījums Nr. 38
Marine Le Pen

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pastāvīgi un sekmīgi tiek īstenota 
politikas programma ar stingriem 
pielāgošanas un strukturālo reformu 
pasākumiem, kuru atbalsta ar SVF 
noslēgta un ar piesardzības pasākumiem 
nesaistīta vienošanās par kredītu, un

(b) pastāvīgi un sekmīgi tiek uzraudzīta 
politikas programmas īstenošana, 
piešķirtos līdzekļus izmantojot pārredzami 
un pierādot šo līdzekļu pareizu pārvaldību 
un to izsekojamību publiskajās finansēs, 
un

Or. fr
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Grozījums Nr. 39
Helmut Scholz

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pastāvīgi un sekmīgi tiek īstenota
politikas programma ar stingriem 
pielāgošanas un strukturālo reformu
pasākumiem, kuru atbalsta ar SVF
noslēgta un ar piesardzības pasākumiem
nesaistīta vienošanās par kredītu, un

(b) pastāvīgi un sekmīgi tiek uzraudzīta
politikas programmas īstenošana, kura 
ietver stingrus reformu un miera 
garantēšanas pasākumus, ko atbalsta ar 
vienošanos par kredītu, kura noslēgta ar 
SVF un kura nav saistīta ar piesardzības 
pasākumiem, un

Or. de

Grozījums Nr. 40
Marine Le Pen

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 3. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ekonomikas politikas un finanšu 
nosacījumi, par kuriem panākta 
vienošanās saprašanās memorandā, tiek 
īstenoti, ievērojot konkrētu grafiku.

(c) ievērojot konkrētu grafiku, tiek īstenoti
ekonomiski pasākumi, kuru ietekmi uz 
publiskajām finansēm un valsts 
ekonomiku ir iespējams novērtēt.

Or. fr

Grozījums Nr. 41
Helmut Scholz

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 3. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ekonomikas politikas un finanšu 
nosacījumi, par kuriem panākta vienošanās 
saprašanās memorandā, tiek īstenoti, 

(c) ievērojot konkrētu grafiku, tiek īstenoti 
politiskie un finanšu nosacījumi, par 
kuriem panākta vienošanās saprašanās 
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ievērojot konkrētu grafiku. memorandā.

Or. de

Grozījums Nr. 42
Eleftherios Synadinos

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) nodrošina, ka Ukraina regulāri 
pārbauda, vai no Savienības budžeta 
piešķirtais finansējums tiek pareizi 
izmantots, veic piemērotus pasākumus 
pārkāpumu un krāpšanas novēršanai un 
vajadzības gadījumā uzsāk tiesvedību, lai 
atgūtu visus izšķērdētos līdzekļus, kas 
piešķirti saskaņā ar šo lēmumu;

(a) nodrošina, ka Ukraina regulāri 
pārbauda, vai no Savienības budžeta 
piešķirtais finansējums tiek pareizi 
izmantots, nosaka pienākumus attiecībā 
uz risku pārvaldības un iekšējās kontroles 
procedūrām un adminstratīvajām 
institūcijām, kas pārbauda šo procedūru 
pietiekamību un ievērošanu, veic 
piemērotus pasākumus pārkāpumu un 
krāpšanas novēršanai un vajadzības 
gadījumā uzsāk tiesvedību, lai atgūtu visus 
izšķērdētos līdzekļus, kas piešķirti saskaņā 
ar šo lēmumu;

Or. el

Grozījums Nr. 43
Eleftherios Synadinos

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Komisiju un Revīzijas palātu 
nepārprotami pilnvaro veikt revīzijas 
laikposmā, kad ir piešķirta Savienības 
makrofinansiālā palīdzība, un pēc tam, arī
veikt dokumentu revīzijas un revīzijas uz 
vietas, piemēram, operatīvos novērtējumus;

(b) Komisiju un Revīzijas palātu 
nepārprotami pilnvaro veikt revīzijas pirms 
laikposma, kad tiek piešķirta Savienības 
makrofinansiālā palīdzība, šajā laikposmā 
un pēc tā, tostarp veikt dokumentu 
revīzijas un revīzijas uz vietas, piemēram, 
operatīvos novērtējumus, un nodrošināt, to 
ka revīziju rezultātiem tiek pievienots 
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korektīvo pasākumu saraksts vai 
vajadzības gadījumā norādījums par 
validāciju;

Or. el


