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Amendement 1
Matteo Salvini

Voorstel voor een besluit
–

Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie. 

Or. en

Amendement 2
Georgios Epitideios

Voorstel voor een besluit
–

Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie.

Or. el

Amendement 3
Georgios Epitideios

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging 
indien de Commissie voornemens is 
ingrijpende wijzigingen in haar voorstel 
aan te brengen of dit door een nieuwe 
tekst te vervangen;

Schrappen

Or. el
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Amendement 4
Marine Le Pen

Voorstel voor een besluit
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De betrekkingen tussen de Europese 
Unie en Oekraïne ontwikkelen zich in het 
kader van het Europees 
nabuurschapsbeleid (ENB) en het 
Oostelijk Partnerschap. Van 2007 
tot 2011 werd onderhandeld over een 
associatieovereenkomst tussen de 
Europese Unie en de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie en hun 
lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, 
anderzijds, waarvan een diepe en brede 
vrijhandelsruimte (Deep and 
Comprehensive Free Trade Area 
(DCFTA)) deel uitmaakt, en in 2012 werd 
die overeenkomst geparafeerd (hierna "de 
Associatieovereenkomst" genoemd). De 
Associatieovereenkomst werd ondertekend 
door Oekraïne en de Unie op 21 maart en 
27 juni 2014. Sinds 1 november 2014 
worden belangrijke onderdelen van de 
Associatieovereenkomst voorlopig 
toegepast op het gebied van de 
eerbiediging van de mensenrechten, de 
fundamentele vrijheden en de rechtsstaat, 
politieke dialoog en hervorming, justitie, 
vrijheid en veiligheid, economische en 
financiële samenwerking.

Schrappen

Or. fr

Amendement 5
Marine Le Pen

Voorstel voor een besluit
Overweging 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Na de herinvoering van de Oekraïense 
grondwet van 2004 werden met succes
presidents- en parlementsverkiezingen 
gehouden op respectievelijk 25 mei 2014 
en 26 oktober 2014. Na de vorming van 
een nieuwe regering op 2 december 2014, 
die een weerspiegeling is van het resultaat 
van de parlementsverkiezingen, heeft 
Oekraïne opnieuw bevestigd dat het binnen 
het door de Associatieovereenkomst 
geboden kader politieke en economische 
hervormingen wil doorvoeren, en heeft het 
een actieplan gepresenteerd waarin de 
voorgenomen hervormingen zijn 
vastgelegd.

(2) Na een staatsgreep werden presidents-
en parlementsverkiezingen gehouden op 
respectievelijk 25 mei 2014 en 26 oktober 
2014 in de context van een burgeroorlog.
Na de vorming van een nieuwe regering op 
2 december 2014, die een weerspiegeling is 
van het resultaat van de 
parlementsverkiezingen, heeft Oekraïne 
opnieuw bevestigd dat het binnen het door 
de Associatieovereenkomst geboden kader 
politieke en economische hervormingen 
wil doorvoeren, en heeft het een actieplan 
gepresenteerd waarin de voorgenomen 
hervormingen zijn vastgelegd.

Or. fr

Amendement 6
Eleftherios Synadinos

Voorstel voor een besluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De schending van de soevereiniteit en 
territoriale integriteit van Oekraïne en het 
daaruit voortvloeiende militaire conflict 
hebben schadelijke effecten op de reeds 
wankele economische en financiële 
stabiliteit van Oekraïne gehad. Oekraïne 
heeft te kampen met een moeilijke 
betalingsbalans en liquiditeitspositie ten 
gevolge van het slinkende vertrouwen en 
de daarmee gepaard gaande kapitaalvlucht, 
en met een verslechterende 
begrotingssituatie ten gevolge van de 
rechtstreekse budgettaire kosten van het 
conflict, een dieper dan verwachte recessie 
en het verlies van belastingontvangsten uit 
de gebieden die door de separatisten 
worden gecontroleerd. Daarnaast is de 

(3) De economische en financiële stabiliteit 
van het land is wankel. Oekraïne heeft te 
kampen met een moeilijke betalingsbalans 
en liquiditeitspositie ten gevolge van het 
slinkende vertrouwen en de daarmee 
gepaard gaande kapitaalvlucht, en met een 
verslechterende begrotingssituatie ten 
gevolge van de rechtstreekse budgettaire 
kosten van het conflict, een dieper dan 
verwachte recessie en het verlies van 
belastingontvangsten uit de gebieden die 
door de separatisten worden gecontroleerd.
Daarnaast is de economische situatie ook 
nog verslechterd door reeds bestaande 
structurele zwakheden, het corrupte 
overheidsbestel en budgettaire en externe-
financiële kwetsbaarheden.
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economische situatie ook nog verslechterd 
door reeds bestaande structurele 
zwakheden en budgettaire en externe-
financiële kwetsbaarheden.

Or. el

Amendement 7
Marine Le Pen

Voorstel voor een besluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De schending van de soevereiniteit en
territoriale integriteit van Oekraïne en het 
daaruit voortvloeiende militaire conflict 
hebben schadelijke effecten op de reeds 
wankele economische en financiële 
stabiliteit van Oekraïne gehad. Oekraïne 
heeft te kampen met een moeilijke 
betalingsbalans en liquiditeitspositie ten 
gevolge van het slinkende vertrouwen en 
de daarmee gepaard gaande kapitaalvlucht, 
en met een verslechterende 
begrotingssituatie ten gevolge van de 
rechtstreekse budgettaire kosten van het 
conflict, een dieper dan verwachte recessie 
en het verlies van belastingontvangsten uit 
de gebieden die door de separatisten 
worden gecontroleerd. Daarnaast is de 
economische situatie ook nog verslechterd 
door reeds bestaande structurele 
zwakheden en budgettaire en externe-
financiële kwetsbaarheden.

(3) Het territoriale conflict en het daaruit 
voortvloeiende militaire conflict hebben 
schadelijke effecten op de reeds wankele 
economische en financiële stabiliteit van 
Oekraïne gehad. Oekraïne heeft te kampen 
met een moeilijke betalingsbalans en 
liquiditeitspositie ten gevolge van het 
slinkende vertrouwen en de daarmee 
gepaard gaande kapitaalvlucht, en met een 
verslechterende begrotingssituatie ten 
gevolge van de rechtstreekse budgettaire 
kosten van het conflict, een dieper dan 
verwachte recessie en het verlies van 
belastingontvangsten uit de Russischtalige
gebieden. Daarnaast is de economische 
situatie ook nog verslechterd door reeds 
bestaande structurele zwakheden en 
budgettaire en externe-financiële 
kwetsbaarheden.

Or. fr

Amendement 8
Marine Le Pen

Voorstel voor een besluit
Overweging 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) In deze context zijn de externe 
financieringsbehoeften van Oekraïne 
aanzienlijk groter dan oorspronkelijk was 
vastgesteld en is er aanvullende financiële 
bijstand van internationale crediteuren en 
donoren nodig. Tijdens zijn meest recente 
evaluatiemissie voor het programma heeft 
het Internationaal Monetair Fonds (IMF) 
een aanzienlijke financieringsbehoefte 
vastgesteld, die de financiering die de 
internationale gemeenschap tot dusver 
heeft uitgetrokken, daaronder begrepen de 
macrofinanciële bijstand van de Unie uit 
hoofde van Besluit 2002/639/EG van de 
Raad, Besluit 388/2010/EU van het 
Europees Parlement en de Raad en 
Besluit 2014/215/EU van de Raad, te 
boven gaat.

(4) In deze context zijn de externe 
financieringsbehoeften van Oekraïne 
aanzienlijk groter dan oorspronkelijk was 
vastgesteld en kan er aanvullende 
financiële bijstand van internationale 
crediteuren en donoren nodig zijn. Tijdens 
zijn meest recente evaluatiemissie voor het 
programma heeft het Internationaal 
Monetair Fonds (IMF) een aanzienlijke 
financieringsbehoefte vastgesteld, die de 
financiering die de internationale 
gemeenschap tot dusver heeft uitgetrokken, 
daaronder begrepen de macrofinanciële 
bijstand van de Unie uit hoofde van 
Besluit 2002/639/EG van de Raad, 
Besluit 388/2010/EU van het Europees 
Parlement en de Raad en 
Besluit 2014/215/EU van de Raad, te 
boven gaat.

Or. fr

Amendement 9
Marine Le Pen

Voorstel voor een besluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De Unie heeft meermaals verklaard dat 
zij de nieuwe Oekraïense overheid wil 
ondersteunen bij het stabiliseren van de 
situatie en het voortzetten van de 
hervormingen. De Unie heeft tevens 
verklaard dat zij volledig bereid is om de 
inspanningen van de internationale 
gemeenschap en de internationale 
financiële instellingen, in het bijzonder het 
IMF, te ondersteunen in het kader van een 
internationaal bijstandspakket waarmee de 
dringende behoeften van Oekraïne kunnen 
worden gelenigd, mits er bij Oekraïne een 

(5) De Unie heeft meermaals verklaard dat 
zij de nieuwe Oekraïense overheid wil 
ondersteunen bij het stabiliseren van de 
situatie en het voortzetten van de 
hervormingen. De Unie heeft tevens 
verklaard dat zij volledig bereid is om de 
inspanningen van de internationale 
gemeenschap en de internationale 
financiële instellingen, in het bijzonder het 
IMF, te ondersteunen in het kader van een 
internationaal bijstandspakket waarmee de 
dringende behoeften van Oekraïne kunnen 
worden gelenigd, mits er bij Oekraïne een 
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duidelijk engagement voor hervormingen
is. Financiële steun van de Unie aan 
Oekraïne is in overeenstemming met het 
beleid dat de Unie in het ENB en het 
Oostelijk Partnerschap voorstaat. In zijn 
conclusies van 18 december 2014 heeft de 
Europese Raad verklaard dat de Unie en 
haar lidstaten, na de tweede uitbetaling 
door de Commissie in december 2014 van 
500 miljoen EUR aan macrofinanciële 
bijstand, klaarstaan om het 
hervormingsproces in Oekraïne verder te 
faciliteren en te ondersteunen, tezamen 
met andere donoren en overeenkomstig de 
conditionaliteit van het IMF.

duidelijk engagement is om de 
ongecontroleerde versnippering van 
toegewezen middelen te beperken en de 
corruptie te bestrijden die van deze 
bijstand zou profiteren.

Or. fr

Amendement 10
Marine Le Pen

Voorstel voor een besluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De macrofinanciële bijstand van de 
Unie moet een uitzonderlijk financieel 
instrument zijn van ongebonden en niet-
toegewezen betalingsbalanssteun, gericht 
op het lenigen van de onmiddellijke 
externe financieringsbehoeften van de 
begunstigde, en dienen ter ondersteuning 
van een beleidsprogramma met krachtige 
directe aanpassings- en structurele 
hervormingsmaatregelen die gericht zijn 
op het verbeteren van de 
betalingsbalanspositie op korte termijn.

(6) De macrofinanciële bijstand van de 
Unie moet een uitzonderlijk financieel 
instrument zijn van gerichte financiële 
ondersteuning om de begrotingslasten 
waar de Oekraïense overheidsfinanciën 
onder gebukt gaan, te verlichten.

Or. fr

Amendement 11
Tiziana Beghin
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Voorstel voor een besluit
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Op 28 december heeft het 
parlement van Oekraïne (de Verchovna 
Rada) een wet aangenomen met 
betrekking tot maatregelen om de 
betalingsbalans van Oekraïne te 
stabiliseren overeenkomstig artikel XII 
van de Algemene Overeenkomst inzake 
Tarieven en Handel 1994, die voorziet in 
de tijdelijke verhoging van 
invoerheffingen met 5-10 % voor een 
periode van 12 maanden, met schadelijke 
effecten voor de unilaterale 
handelspreferenties met de Unie;

Or. en

Amendement 12
Marine Le Pen

Voorstel voor een besluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Daar Oekraïne onder het ENB valt, 
moet het worden beschouwd als een land 
dat voor macrofinanciële bijstand van de 
Unie in aanmerking komt.

Schrappen

Or. fr

Amendement 13
Marine Le Pen

Voorstel voor een besluit
Overweging 12
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De macrofinanciële bijstand van de 
Unie moet erop gericht zijn dat het herstel 
van een houdbare externe financiële positie 
voor Oekraïne wordt ondersteund, 
waardoor het land ook in zijn economische 
en sociale ontwikkeling overeenkomstig de 
Associatieovereenkomst wordt 
ondersteund.

(12) De macrofinanciële bijstand van de 
Unie moet erop gericht zijn dat het herstel 
van een houdbare externe financiële positie 
voor Oekraïne wordt ondersteund, 
waardoor het land ook in zijn economische 
en sociale ontwikkeling wordt ondersteund.

Or. fr

Amendement 14
Marine Le Pen

Voorstel voor een besluit
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De Commissie moet ervoor zorgen dat 
de macrofinanciële bijstand van de Unie
juridisch en materieel verenigbaar is met 
de hoofdbeginselen, -doelstellingen en -
maatregelen die zijn vastgesteld in het 
kader van de verschillende onderdelen 
van het extern optreden en andere 
relevante beleidsmaatregelen van de Unie.

(14) De Commissie moet ervoor zorgen dat 
de macrofinanciële bijstand van de Unie
wordt voorafgegaan door een evaluatie
van de mate van corruptie binnen de 
overheidsdiensten in Oekraïne, teneinde 
ervoor te zorgen dat de door de lidstaten 
toegewezen en gefinancierde middelen zo 
goed mogelijk terecht komen.

Or. fr

Amendement 15
Marine Le Pen

Voorstel voor een besluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De macrofinanciële bijstand van de 
Unie moet het externe beleid van de Unie 
jegens Oekraïne ondersteunen. De 

Schrappen
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diensten van de Commissie en de 
Europese Dienst voor extern optreden 
moeten gedurende de hele 
macrofinanciële-bijstandsoperatie nauw 
samenwerken om het externe beleid van 
de Unie te coördineren en de samenhang 
ervan te waarborgen.

Or. fr

Amendement 16
Marine Le Pen

Voorstel voor een besluit
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De macrofinanciële bijstand van de 
Unie moet Oekraïne ondersteunen in zijn 
engagement met betrekking tot waarden 
die het land met de Unie deelt, waaronder 
democratie, de rechtsstaat, goed bestuur, 
eerbiediging van de mensenrechten, 
duurzame ontwikkeling en 
armoedebestrijding, en ook in zijn 
engagement met betrekking tot de 
beginselen van open, op regels gebaseerde 
en eerlijke handel.

Schrappen

Or. fr

Amendement 17
Marine Le Pen

Voorstel voor een besluit
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Eerbiediging door Oekraïne van
doeltreffende democratische
mechanismen, waaronder een parlementair 
stelsel met meerdere partijen en de

(17) Eerbiediging door Oekraïne van 
mechanismen gebaseerd op een 
parlementair stelsel met meerdere partijen, 
de rechtsstaat en de mensenrechten, en 
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rechtsstaat, alsook de mensenrechten
moet een randvoorwaarde zijn voor de 
toekenning van de macrofinanciële bijstand 
van de Unie. Daarnaast moeten de 
specifieke doelstellingen van de 
macrofinanciële bijstand van de Unie de 
efficiëntie, transparantie en 
toerekenbaarheid van de beheersystemen 
voor overheidsfinanciën in Oekraïne 
bevorderen, en bijdragen aan structurele 
hervormingen die gericht zijn op de 
bevordering van duurzame en inclusieve
groei, het scheppen van werkgelegenheid 
en begrotingsconsolidatie. De Commissie
en de Europese Dienst voor extern 
optreden moeten regelmatig erop toezien 
dat aan de randvoorwaarden is voldaan en 
die doelstellingen worden behaald.

het zelfbeschikkingsrecht van volkeren,
moet een randvoorwaarde zijn voor de 
toekenning van de macrofinanciële bijstand 
van de Unie. Daarnaast moeten de 
specifieke doelstellingen van de 
macrofinanciële bijstand van de Unie de 
efficiëntie, transparantie en 
toerekenbaarheid van de beheersystemen 
voor overheidsfinanciën in Oekraïne 
bevorderen, en bijdragen aan structurele 
hervormingen die gericht zijn op de 
bevordering van duurzame groei, het 
scheppen van werkgelegenheid en 
begrotingsconsolidatie. De Commissie
moet regelmatig erop toezien dat aan de 
randvoorwaarden is voldaan en die 
doelstellingen worden behaald.

Or. fr

Amendement 18
Marine Le Pen

Voorstel voor een besluit
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) De macrofinanciële bijstand van de 
Unie moet onderworpen zijn aan 
voorwaarden inzake economisch beleid, 
die in een memorandum van 
overeenstemming moeten worden 
vastgelegd. Omwille van de efficiëntie en 
om eenvormige voorwaarden voor de 
tenuitvoerlegging te waarborgen, moet de 
Commissie worden gemachtigd om met de 
Oekraïense overheid onderhandelingen 
over die voorwaarden te voeren, onder 
toezicht van het comité van 
vertegenwoordigers van de lidstaten waarin 
Verordening (EU) nr. 182/2011 voorziet.
Krachtens die verordening moet in de regel 
de raadplegingsprocedure worden gebruikt 
in alle andere gevallen dan die waarin die 

(23) De macrofinanciële bijstand van de 
Unie moet onderworpen zijn aan 
voorwaarden inzake financieel beheer, die 
in een memorandum van overeenstemming 
moeten worden vastgelegd. Omwille van 
de efficiëntie en om eenvormige 
voorwaarden voor de tenuitvoerlegging te 
waarborgen, moet de Commissie worden 
gemachtigd om met de Oekraïense 
overheid onderhandelingen over die 
voorwaarden te voeren, onder toezicht van 
het comité van vertegenwoordigers van de 
lidstaten waarin Verordening (EU) 
nr. 182/2011 voorziet. Krachtens die 
verordening moet in de regel de 
raadplegingsprocedure worden gebruikt in 
alle andere gevallen dan die waarin die 
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verordening voorziet. Gezien de mogelijk 
belangrijke effecten van bijstand van meer 
dan 90 miljoen EUR, is het passend dat de 
onderzoeksprocedure voor verrichtingen 
boven die drempel wordt gebruikt. Gezien 
het bedrag van de macrofinanciële bijstand 
van de Unie aan Oekraïne moet op de 
goedkeuring van het memorandum van 
overeenstemming en voor het verlagen, 
opschorten of annuleren van de bijstand de 
onderzoeksprocedure worden toegepast,

verordening voorziet. Gezien de mogelijk 
belangrijke effecten van bijstand van meer 
dan 90 miljoen EUR, is het passend dat de 
onderzoeksprocedure voor verrichtingen 
boven die drempel wordt gebruikt. Gezien 
het bedrag van de macrofinanciële bijstand 
van de Unie aan Oekraïne moet op de 
goedkeuring van het memorandum van 
overeenstemming en voor het verlagen, 
opschorten of annuleren van de bijstand de 
onderzoeksprocedure worden toegepast,

Or. fr

Amendement 19
Tiziana Beghin

Voorstel voor een besluit
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Wijdverbreide corruptie onder de 
topfunctionarissen van Oekraïne vormt 
een groot obstakel voor buitenlandse 
investeringen in het land. De particuliere 
bedrijfsbelangen van Oekraïense 
oligarchen zijn van invloed geweest bij de 
beleidsvormingsprocessen, waardoor 
kmo's van de markt werden verdrongen.

Or. en

Amendement 20
Helmut Scholz

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Unie stelt Oekraïne macrofinanciële 
bijstand (hierna "de macrofinanciële 
bijstand van de Unie" genoemd) 

1. De Unie stelt Oekraïne macrofinanciële 
bijstand (hierna "de macrofinanciële 
bijstand van de Unie" genoemd) 
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beschikbaar voor ten hoogste
1,8 miljard EUR, teneinde de economische 
stabilisatie van Oekraïne en een 
substantiële hervormingsagenda te 
ondersteunen. De bijstand draagt bij aan 
het dekken van de 
betalingsbalansbehoeften van Oekraïne die 
in het kader van het IMF-programma zijn 
vastgesteld.

beschikbaar voor ten hoogste
1,8 miljard EUR, teneinde de stabilisatie
van Oekraïne te ondersteunen en 
substantiële constitutionele, politieke, 
sociale en economische hervormingen 
door te voeren en een vreedzame 
oplossing van het conflict in Oost-
Oekraïne te bewerkstelligen op basis van 
de door de Contactgroep van Minsk 
overeengekomen afspraken. De bijstand 
draagt bij aan het dekken van de 
betalingsbalansbehoeften van Oekraïne die 
in het kader van het IMF-programma zijn 
vastgesteld.

Or. de

Amendement 21
Marine Le Pen

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De uitbetaling van de macrofinanciële 
bijstand van de Unie wordt door de 
Commissie beheerd op een wijze die 
strookt met de overeenkomsten of 
afspraken tussen het Internationaal 
Monetair Fonds (IMF) en Oekraïne, en 
met de hoofdbeginselen en -doelstellingen 
van de economische hervormingen die in 
de in het kader van het Europees 
nabuurschapsbeleid (ENB) 
overeengekomen Associatieovereenkomst 
EU-Oekraïne en Associatieagenda EU-
Oekraïne zijn vastgelegd. De Commissie 
licht het Europees Parlement en de Raad 
regelmatig in over de ontwikkelingen met 
betrekking tot de macrofinanciële bijstand 
van de Unie, met inbegrip van de 
uitbetalingen, en verstrekt die instellingen 
tijdig relevante documenten.

3. De uitbetaling van de macrofinanciële 
bijstand van de Unie wordt door de 
Commissie beheerd op een wijze die 
strookt met de vereisten inzake financiële 
transparantie. De Commissie licht het 
Europees Parlement en de Raad regelmatig 
in over de ontwikkelingen met betrekking 
tot de macrofinanciële bijstand van de 
Unie, met inbegrip van de uitbetalingen, en 
verstrekt die instellingen tijdig relevante 
documenten.

Or. fr
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Amendement 22
Tiziana Beghin

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De uitbetaling van de macrofinanciële 
bijstand van de Unie wordt door de 
Commissie beheerd op een wijze die 
strookt met de overeenkomsten of 
afspraken tussen het Internationaal 
Monetair Fonds (IMF) en Oekraïne, en met 
de hoofdbeginselen en -doelstellingen van 
de economische hervormingen die in de in 
het kader van het Europees 
nabuurschapsbeleid (ENB) 
overeengekomen Associatieovereenkomst 
EU-Oekraïne en Associatieagenda EU-
Oekraïne zijn vastgelegd. De Commissie 
licht het Europees Parlement en de Raad 
regelmatig in over de ontwikkelingen met 
betrekking tot de macrofinanciële bijstand 
van de Unie, met inbegrip van de 
uitbetalingen, en verstrekt die instellingen 
tijdig relevante documenten.

3. De uitbetaling van de macrofinanciële 
bijstand van de Unie wordt door de 
Commissie beheerd op een wijze die 
strookt met de overeenkomsten of 
afspraken tussen het Internationaal 
Monetair Fonds (IMF) en Oekraïne, en met 
de hoofdbeginselen en -doelstellingen van 
de economische hervormingen die in de in 
het kader van het Europees 
nabuurschapsbeleid (ENB) 
overeengekomen Associatieovereenkomst 
EU-Oekraïne, die vereist dat de 
preferentiële behandeling van Oekraïne 
als voorwaarde heeft dat het land geen 
nieuwe douanerechten invoert, en 
Associatieagenda EU-Oekraïne zijn 
vastgelegd. De Commissie licht het 
Europees Parlement en de Raad regelmatig 
in over de ontwikkelingen met betrekking 
tot de macrofinanciële bijstand van de 
Unie, met inbegrip van de uitbetalingen, en 
verstrekt die instellingen tijdig relevante 
documenten.

Or. en

Amendement 23
Helmut Scholz

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De uitbetaling van de macrofinanciële 
bijstand van de Unie wordt door de 

3. De uitbetaling van de macrofinanciële 
bijstand van de Unie wordt door de 
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Commissie beheerd op een wijze die 
strookt met de overeenkomsten of 
afspraken tussen het Internationaal 
Monetair Fonds (IMF) en Oekraïne, en met 
de hoofdbeginselen en -doelstellingen van 
de economische hervormingen die in de in 
het kader van het Europees 
nabuurschapsbeleid (ENB) 
overeengekomen Associatieovereenkomst 
EU-Oekraïne en Associatieagenda EU-
Oekraïne zijn vastgelegd. De Commissie 
licht het Europees Parlement en de Raad 
regelmatig in over de ontwikkelingen met 
betrekking tot de macrofinanciële bijstand 
van de Unie, met inbegrip van de 
uitbetalingen, en verstrekt die instellingen 
tijdig relevante documenten.

Commissie beheerd op een wijze die 
strookt met de overeenkomsten of 
afspraken tussen het Internationaal 
Monetair Fonds (IMF) en Oekraïne, en met 
de beginselen en -doelstellingen van de 
hervormingen die in de in het kader van het 
Europees nabuurschapsbeleid (ENB) 
overeengekomen Associatieovereenkomst 
EU-Oekraïne en Associatieagenda EU-
Oekraïne, alsook in de door de 
Contactgroep van Minsk overeengekomen 
afspraken voor een vreedzame oplossing 
van het conflict in Oost-Oekraïne zijn 
vastgelegd. De Commissie licht het 
Europees Parlement en de Raad regelmatig 
in over de ontwikkelingen met betrekking 
tot de macrofinanciële bijstand van de 
Unie, met inbegrip van de uitbetalingen, en 
verstrekt die instellingen tijdig relevante 
documenten.

Or. de

Amendement 24
Marine Le Pen

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Eerbiediging door Oekraïne van 
doeltreffende democratische 
mechanismen – waaronder een
parlementair stelsel met meerdere partijen 
– en de rechtsstaat, alsook de 
mensenrechten moet een randvoorwaarde
zijn voor de toekenning van de 
macrofinanciële bijstand van de Unie.

1. Een randvoorwaarde voor de toekenning 
van de macrofinanciële bijstand van de 
Unie is eerbiediging door Oekraïne van:

Or. fr

Amendement 25
Helmut Scholz
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Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Eerbiediging door Oekraïne van 
doeltreffende democratische mechanismen 
– waaronder een parlementair stelsel met 
meerdere partijen – en de rechtsstaat, 
alsook de mensenrechten moet een 
randvoorwaarde zijn voor de toekenning 
van de macrofinanciële bijstand van de 
Unie.

1. Eerbiediging door Oekraïne van 
doeltreffende democratische mechanismen 
– waaronder een parlementair stelsel met 
meerdere partijen – en de rechtsstaat, 
alsook de mensenrechten moet een 
randvoorwaarde zijn voor de toekenning 
van de macrofinanciële bijstand van de 
Unie, terwijl deze middelen uitdrukkelijk 
niet voor militaire doeleinden of voor een 
escalatie van het conflict in Oost-
Oekraïne mogen worden aangewend.

Or. de

Amendement 26
Tiziana Beghin

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Eerbiediging door Oekraïne van 
doeltreffende democratische mechanismen 
– waaronder een parlementair stelsel met 
meerdere partijen – en de rechtsstaat, 
alsook de mensenrechten moet een 
randvoorwaarde zijn voor de toekenning 
van de macrofinanciële bijstand van de 
Unie.

1. Eerbiediging door Oekraïne van 
doeltreffende democratische mechanismen 
– waaronder een parlementair stelsel met 
meerdere partijen en de tenuitvoerlegging 
van gewijzigde anticorruptiewetgeving –
en de rechtsstaat, alsook de mensenrechten 
moet een randvoorwaarde zijn voor de 
toekenning van de macrofinanciële bijstand 
van de Unie.

Or. en

Amendement 27
Marine Le Pen

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 – streepje 1 (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- corruptiebestrijdingsmechanismen 
binnen overheidsdiensten en tussen 
overheidsdiensten enerzijds en private 
ondernemingen die subsidies ontvangen 
of die dienstverlenings- of 
partnerschapsbetrekkingen met 
overheidsdiensten onderhouden 
anderzijds;

Or. fr

Amendement 28
Marine Le Pen

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 – streepje 2 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- mechanismen gebaseerd op een 
parlementair stelsel met meerdere partijen 
en de rechtsstaat;

Or. fr

Amendement 29
Marine Le Pen

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 – streepje 3 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- mensenrechten en het 
zelfbeschikkingsrecht van volkeren.

Or. fr
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Amendement 30
Marine Le Pen

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie legt het Parlement en 
de Raad ten laatste zes maanden na de 
bekendmaking van onderhavig besluit een 
evaluatie voor van de mate van corruptie 
in de in lid 1 van dit artikel genoemde 
gevallen;

Or. fr

Amendement 31
Marine Le Pen

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Tijdens de volledige duur van de 
macrofinanciële bijstand van de Unie zien 
de Commissie en de Europese Dienst voor 
extern optreden erop toe dat aan die 
randvoorwaarde is voldaan.

Schrappen

Or. fr

Amendement 32
Marine Le Pen

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De leden 1 en 2 van dit artikel worden 
toegepast overeenkomstig 
Besluit 2010/427/EU van de Raad.

Schrappen
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Or. fr

Amendement 33
Marine Le Pen

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie bereikt, volgens de in 
artikel 7, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure, met de Oekraïense 
overheid overeenstemming over duidelijk 
bepaalde voorwaarden inzake economisch 
beleid en financiële voorwaarden, gericht 
op structurele hervormingen en gezonde
overheidsfinanciën, waaraan de 
macrofinanciële bijstand van de Unie 
onderworpen is en die in een memorandum 
van overeenstemming (hierna "het 
memorandum van overeenstemming" 
genoemd), dat een tijdschema voor de 
verwezenlijking van die voorwaarden 
bevat, moeten worden vastgelegd. De in 
het memorandum van overeenstemming 
vastgelegde voorwaarden inzake 
economisch beleid en financiële 
voorwaarden stroken met de in artikel 1, 
lid 3, bedoelde overeenkomsten of 
afspraken, met inbegrip van de 
programma's voor macro-economische 
aanpassing en structurele hervorming die 
door Oekraïne met steun van het IMF 
worden uitgevoerd.

1. De Commissie bereikt, volgens de in 
artikel 7, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure, met de Oekraïense 
overheid overeenstemming over duidelijk 
bepaalde voorwaarden inzake economisch 
beleid en financiële voorwaarden, gericht 
op een deugdelijk beheer van de
overheidsfinanciën, waaraan de 
macrofinanciële bijstand van de Unie 
onderworpen is en die in een memorandum 
van overeenstemming (hierna "het 
memorandum van overeenstemming" 
genoemd), dat een tijdschema voor de 
verwezenlijking van die voorwaarden 
bevat, moeten worden vastgelegd.

Or. fr

Amendement 34
Helmut Scholz

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie bereikt, volgens de in 
artikel 7, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure, met de Oekraïense 
overheid overeenstemming over duidelijk 
bepaalde voorwaarden inzake economisch 
beleid en financiële voorwaarden, gericht 
op structurele hervormingen en gezonde 
overheidsfinanciën, waaraan de 
macrofinanciële bijstand van de Unie 
onderworpen is en die in een memorandum 
van overeenstemming (hierna "het 
memorandum van overeenstemming"
genoemd), dat een tijdschema voor de 
verwezenlijking van die voorwaarden 
bevat, moeten worden vastgelegd. De in 
het memorandum van overeenstemming 
vastgelegde voorwaarden inzake 
economisch beleid en financiële 
voorwaarden stroken met de in artikel 1, 
lid 3, bedoelde overeenkomsten of 
afspraken, met inbegrip van de 
programma's voor macro-economische 
aanpassing en structurele hervorming die 
door Oekraïne met steun van het IMF 
worden uitgevoerd.

1. De Commissie bereikt, volgens de in 
artikel 7, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure, met de Oekraïense 
overheid overeenstemming over duidelijk 
bepaalde politieke en financiële 
voorwaarden, gericht op vreedzame 
conflictoplossing, sociaal draaglijke
structurele hervormingen en gezonde 
overheidsfinanciën, waaraan de 
macrofinanciële bijstand van de Unie 
onderworpen is en die in een memorandum 
van overeenstemming (hierna "het 
memorandum van overeenstemming" 
genoemd), dat een tijdschema voor de 
verwezenlijking van die voorwaarden 
bevat, moeten worden vastgelegd. De in 
het memorandum van overeenstemming 
vastgelegde voorwaarden stroken met de in 
artikel 1, lid 3, bedoelde overeenkomsten 
of afspraken, met inbegrip van de 
programma's voor macro-economische 
aanpassing en structurele hervorming die 
door Oekraïne met steun van het IMF 
worden uitgevoerd.

Or. de

Amendement 35
Marine Le Pen

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde voorwaarden zijn er 
in het bijzonder op gericht de efficiëntie, 
transparantie en toerekenbaarheid van de 
beheersystemen voor overheidsfinanciën in 
Oekraïne te bevorderen, met inbegrip van 
de systemen voor het gebruik van de 
macrofinanciële bijstand van de Unie. Bij 

2. De in lid 1 bedoelde voorwaarden zijn er 
in het bijzonder op gericht de efficiëntie, 
transparantie en toerekenbaarheid van de 
beheersystemen voor overheidsfinanciën in 
Oekraïne te bevorderen, met inbegrip van 
de systemen voor het gebruik van de 
macrofinanciële bijstand van de Unie. De 
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het bepalen van de beleidsmaatregelen 
moet ook terdege rekening worden 
gehouden met de vorderingen wat betreft 
het wederzijds openstellen van markten, 
de ontwikkeling van op regels gebaseerde 
en eerlijke handel en andere prioriteiten 
in het kader van het externe beleid van de 
Unie. De Commissie ziet regelmatig erop 
toe welke vorderingen bij het 
verwezenlijken van die doelstellingen zijn 
gemaakt.

Commissie ziet regelmatig erop toe welke 
vorderingen bij het verwezenlijken van die 
doelstellingen zijn gemaakt.

Or. fr

Amendement 36
Marine Le Pen

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie controleert op gezette 
tijden of de in artikel 4, lid 3, vastgestelde 
voorwaarden vervuld blijven, onder meer 
of het economische beleid van Oekraïne in 
overeenstemming is met de doelstellingen 
van de macrofinanciële bijstand van de 
Unie. De Commissie werkt daarbij nauw 
samen met het IMF en de Wereldbank en, 
indien nodig, met het Europees Parlement
en de Raad.

4. De Commissie controleert op gezette 
tijden of de in artikel 4, lid 3, vastgestelde 
voorwaarden vervuld blijven, onder meer 
of het economische beleid van Oekraïne in 
overeenstemming is met de doelstellingen 
van de macrofinanciële bijstand van de 
Unie. De Commissie werkt daarbij nauw 
samen met het Europees Parlement en de
Raad en, indien nodig, met het IMF en de
Wereldbank.

Or. fr

Amendement 37
Helmut Scholz

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie controleert op gezette 4. De Commissie controleert op gezette 
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tijden of de in artikel 4, lid 3, vastgestelde 
voorwaarden vervuld blijven, onder meer 
of het economische beleid van Oekraïne in 
overeenstemming is met de doelstellingen 
van de macrofinanciële bijstand van de 
Unie. De Commissie werkt daarbij nauw 
samen met het IMF en de Wereldbank en, 
indien nodig, met het Europees Parlement 
en de Raad.

tijden of de in artikel 4, lid 3, vastgestelde 
voorwaarden vervuld blijven, onder meer 
of het beleid van Oekraïne in 
overeenstemming is met de doelstellingen 
van de macrofinanciële bijstand van de 
Unie. De Commissie werkt daarbij nauw 
samen met het IMF en de Wereldbank en 
met het Europees Parlement en de Raad.

Or. de

Amendement 38
Marine Le Pen

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) bevredigende voorderingen bij de 
uitvoering van een beleidsprogramma met 
krachtige maatregelen voor aanpassing 
en structurele hervorming, ondersteund 
door een niet uit voorzorg getroffen 
kredietregeling met het IMF; en

(b) bevredigende voorderingen bij de 
uitvoering van een beleidsprogramma
waarbij de toegewezen middelen op 
transparante wijze worden gebruikt en 
waarbij blijk wordt gegeven van een 
deugdelijk beheer van deze middelen, 
zodat zij binnen de overheidsfinanciën te 
traceren zijn; en

Or. fr

Amendement 39
Helmut Scholz

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) bevredigende voorderingen bij de 
uitvoering van een beleidsprogramma met 
krachtige maatregelen voor aanpassing en 
structurele hervorming, ondersteund door 
een niet uit voorzorg getroffen 

(b) bevredigende voorderingen bij de 
uitvoering van een beleidsprogramma met 
krachtige hervormings- en op vrede 
gerichte maatregelen, ondersteund door 
een niet uit voorzorg getroffen 
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kredietregeling met het IMF; en kredietregeling met het IMF; en

Or. de

Amendement 40
Marine Le Pen

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 3 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de uitvoering binnen een specifieke 
termijn van de in het memorandum van 
overeenstemming vastgelegde 
voorwaarden inzake economisch beleid en 
financiële voorwaarden.

(c) de uitvoering binnen een specifieke 
termijn van economische maatregelen 
waarvan het effect op de 
overheidsfinanciën en de nationale 
economie kan worden geëvalueerd.

Or. fr

Amendement 41
Helmut Scholz

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 3 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de uitvoering binnen een specifieke 
termijn van de in het memorandum van 
overeenstemming vastgelegde
voorwaarden inzake economisch beleid en 
financiële voorwaarden.

(c) de uitvoering binnen een specifieke 
termijn van de in het memorandum van 
overeenstemming vastgelegde politieke en 
financiële voorwaarden.

Or. de

Amendement 42
Eleftherios Synadinos

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 3 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

α) Oekraïne controleert regelmatig of de uit 
de begroting van de Unie verstrekte 
financiering naar behoren is gebruikt, 
neemt passende maatregelen ter 
voorkoming van onregelmatigheden en 
fraude, en onderneemt zo nodig 
gerechtelijke stappen om de uit hoofde van 
dit besluit verstrekte middelen waaraan 
geen wettige bestemming is gegeven, terug 
te vorderen;

α) Oekraïne controleert regelmatig of de uit 
de begroting van de Unie verstrekte 
financiering naar behoren is gebruikt, stelt 
voorschriften vast voor het bestaan van 
procedures voor risicobeheersing en 
interne controles, alsook van 
bestuursorganen die de deugdelijkheid en 
de naleving van deze procedures 
controleren, neemt passende maatregelen 
ter voorkoming van onregelmatigheden en 
fraude, en onderneemt zo nodig 
gerechtelijke stappen om de uit hoofde van 
dit besluit verstrekte middelen waaraan 
geen wettige bestemming is gegeven, terug 
te vorderen;

Or. el

Amendement 43
Eleftherios Synadinos

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de Commissie en de Rekenkamer 
worden uitdrukkelijk gemachtigd om 
tijdens en na de periode waarin de 
macrofinanciële bijstand van de Unie 
beschikbaar is, audits uit te voeren, 
waaronder documentaudits en audits ter 
plaatse, zoals operationele beoordelingen;

b) de Commissie en de Rekenkamer 
worden uitdrukkelijk gemachtigd om voor,
tijdens en na de periode waarin de 
macrofinanciële bijstand van de Unie 
beschikbaar is, audits uit te voeren, 
waaronder documentaudits en audits ter 
plaatse, zoals operationele beoordelingen. 
De uitkomsten van de audits moeten, 
indien nodig, vergezeld gaan van 
aanbevelingen voor corrigerende 
maatregelen of sancties;

Or. el


