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Ändringsförslag 1
Matteo Salvini

Förslag till beslut
–

Förslag om förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag. 

Or. en

Ändringsförslag 2
Georgios Epitideios

Förslag till beslut
–

Förslag om förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. el

Ändringsförslag 3
Georgios Epitideios

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 2

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram en ny text 
för parlamentet om den har för avsikt att 
väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta 
det med ett nytt.

utgår

Or. el
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Ändringsförslag 4
Marine Le Pen

Förslag till beslut
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Förbindelserna mellan Europeiska 
unionen och Ukraina utvecklas inom 
ramen för den europeiska 
grannskapspolitiken och det östliga 
partnerskapet. Ett associeringsavtal 
mellan Europeiska unionen och 
Europeiska atomenergigemenskapen och 
deras medlemsstater, å ena sidan, och 
Ukraina, å andra sidan (nedan kallat 
associeringsavtalet), inbegripet ett 
djupgående och omfattande 
frihandelsavtal, förhandlades fram från 
och med 2007 till och med 2011 och 
paraferades 2012. Associeringsavtalet 
undertecknades av Ukraina och EU den 
21 mars och den 27 juni 2014. Sedan den 
1 november 2014 har viktiga delar av 
associeringsavtalet tillämpats provisoriskt 
på områdena respekten för de mänskliga 
rättigheterna, de grundläggande 
friheterna och rättsstatsprincipen, politisk 
dialog och reform, rättvisa, frihet och 
säkerhet samt ekonomiskt och finansiellt 
samarbete.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 5
Marine Le Pen

Förslag till beslut
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag



AM\1051425SV.doc 5/24 PE549.400v01-00

SV

(2) Efter återupprättandet av Ukrainas 
konstitution från år 2004 genomfördes 
president- och parlamentsvalen med 
framgång den 25 maj 2014 respektive den 
26 oktober 2014. Efter bildandet av en ny 
regering den 2 december 2014, vilken 
återspeglade resultatet av parlamentsvalet, 
har Ukraina bekräftat sitt engagemang för 
politiska och ekonomiska reformer i linje 
med den ram som fastställs i 
associeringsavtalet, och lagt fram en 
handlingsplan där de planerade reformerna 
beskrivs.

(2) Efter en statskupp genomfördes 
president- och parlamentsvalen med 
framgång den 25 maj 2014 respektive den 
26 oktober 2014, under rådande 
inbördeskrig.  Efter bildandet av en ny 
regering den 2 december 2014, vilken 
återspeglade resultatet av parlamentsvalet, 
har Ukraina bekräftat sitt engagemang för 
politiska och ekonomiska reformer i linje 
med den ram som fastställs i 
associeringsavtalet, och lagt fram en 
handlingsplan där de planerade reformerna 
beskrivs.

Or. fr

Ändringsförslag 6
Eleftherios Synadinos

Förslag till beslut
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Kränkningen av Ukrainas suveränitet 
och territoriella integritet och den därav 
följande militära konflikten har varit 
förödande för Ukrainas redan prekära
ekonomiska och finansiella stabilitet. 
Ukraina har problem med 
betalningsbalansen och likviditeten, vilket 
är kopplat till sjunkande förtroende och 
åtföljande kapitalflykt, liksom en allt sämre 
situation inom de offentliga finanserna till 
följd av konfliktens direkta budgetmässiga 
kostnader, den oväntat djupa recessionen 
och förlusten av skatteintäkter i de 
områden som kontrolleras av separatister. 
Samtidigt har befintliga strukturella och 
finanspolitiska svagheter och sårbarheter 
rörande den externa finansieringen också 
bidragit till att den ekonomiska situationen 
har förvärrats.

(3) Ukrainas ekonomiska och finansiella 
stabilitet är prekär. Ukraina har problem 
med betalningsbalansen och likviditeten, 
vilket är kopplat till sjunkande förtroende 
och åtföljande kapitalflykt, liksom en allt 
sämre situation inom de offentliga 
finanserna till följd av konfliktens direkta 
budgetmässiga kostnader, den oväntat 
djupa recessionen och förlusten av 
skatteintäkter i de områden som 
kontrolleras av separatister. Samtidigt har 
befintliga strukturella och finanspolitiska 
svagheter, korruptionen inom den 
offentliga förvaltningen och sårbarheter 
rörande den externa finansieringen också 
bidragit till att den ekonomiska situationen 
har förvärrats.

Or. el
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Ändringsförslag 7
Marine Le Pen

Förslag till beslut
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Kränkningen av Ukrainas suveränitet 
och territoriella integritet och den därav 
följande militära konflikten har varit 
förödande för Ukrainas redan prekära 
ekonomiska och finansiella stabilitet. 
Ukraina har problem med 
betalningsbalansen och likviditeten, vilket 
är kopplat till sjunkande förtroende och 
åtföljande kapitalflykt, liksom en allt sämre 
situation inom de offentliga finanserna till 
följd av konfliktens direkta budgetmässiga 
kostnader, den oväntat djupa recessionen 
och förlusten av skatteintäkter i de 
områden som kontrolleras av separatister. 
Samtidigt har befintliga strukturella och 
finanspolitiska svagheter och sårbarheter 
rörande den externa finansieringen också 
bidragit till att den ekonomiska situationen 
har förvärrats.

(3) Den territoriella konflikten och den 
därav följande militära konflikten har varit 
förödande för Ukrainas redan prekära 
ekonomiska och finansiella stabilitet. 
Ukraina har problem med 
betalningsbalansen och likviditeten, vilket 
är kopplat till sjunkande förtroende och 
åtföljande kapitalflykt, liksom en allt sämre 
situation inom de offentliga finanserna till 
följd av konfliktens direkta budgetmässiga 
kostnader, den oväntat djupa recessionen 
och förlusten av skatteintäkter i de
rysktalandeområdena. Samtidigt har 
befintliga strukturella och finanspolitiska 
svagheter och sårbarheter rörande den 
externa finansieringen också bidragit till att 
den ekonomiska situationen har förvärrats.

Or. fr

Ändringsförslag 8
Marine Le Pen

Förslag till beslut
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Ukrainas behov av extern finansiering 
är därför betydligt större än man först 
antagit, och landet behöver ytterligare 
ekonomiskt stöd från internationella 
långivare och biståndsgivare. I sin senaste 
programöversyn konstaterade IMF ett 

(4) Ukrainas behov av extern finansiering 
är därför betydligt större än man först 
antagit, och landet skulle kunna behöva
ytterligare ekonomiskt stöd från 
internationella långivare och 
biståndsgivare. I sin senaste 
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betydande finansieringsbehov som är större 
än den finansiering som det internationella 
samfundet hittills har gjort åtaganden för, 
bland annat unionens makroekonomiska 
stöd enligt rådets beslut 2002/639/EG, 
Europaparlamentets och rådets beslut 
388/2010/EU och rådets beslut 
2014/215/EU.

programöversyn konstaterade IMF ett 
betydande finansieringsbehov som är större 
än den finansiering som det internationella 
samfundet hittills har gjort åtaganden för, 
bland annat unionens makroekonomiska 
stöd enligt rådets beslut 2002/639/EG, 
Europaparlamentets och rådets beslut 
388/2010/EU och rådets beslut 
2014/215/EU.

Or. fr

Ändringsförslag 9
Marine Le Pen

Förslag till beslut
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) EU har vid ett flertal tillfällen förklarat 
sitt åtagande att stödja den nya ukrainska 
regeringen i sina strävanden att stabilisera 
situationen och fullfölja nödvändiga 
reformer. EU har också förklarat sig berett 
att fullt ut stödja det internationella 
samfundets och internationella 
finansinstitutioners (särskilt IMF) insatser, 
med beaktande av ett internationellt 
stödpaket som är avsett att tillgodose de 
mest akuta behoven i Ukraina, avhängigt 
av Ukrainas tydliga åtaganden om 
reformer. Ekonomiskt stöd från unionen 
till Ukraina är förenligt med unionens 
politik som fastställs i den europeiska 
grannskapspolitiken och i det östliga 
partnerskapet. I sina slutsatser av den 18 
december 2014 konstaterar Europeiska 
rådet att unionen, efter kommissionens 
andra utbetalning av 500 miljoner euro i 
makroekonomiskt stöd från unionen och 
dess medlemsstater i december 2014, är 
beredd att ytterligare underlätta och 
stödja reformprocessen i Ukraina 
tillsammans med andra givare och i 

(5) EU har vid ett flertal tillfällen förklarat 
sitt åtagande att stödja den nya ukrainska 
regeringen i sina strävanden att stabilisera 
situationen och fullfölja nödvändiga 
reformer. EU har också förklarat sig berett 
att fullt ut stödja det internationella 
samfundets och internationella 
finansinstitutioners (särskilt IMF) insatser, 
med beaktande av ett internationellt 
stödpaket som är avsett att tillgodose de 
mest akuta behoven i Ukraina, avhängigt 
av Ukrainas tydliga åtaganden om att 
begränsa den okontrollerade spridningen 
av anslagna medel och att bekämpa
korruption som skulle kunna dra fördel 
av detta stöd.
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överensstämmelse med IMF:s villkor.

Or. fr

Ändringsförslag 10
Marine Le Pen

Förslag till beslut
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Unionens makroekonomiska stöd bör 
vara ett exceptionellt finansiellt 
instrument för obundet och obestämt
betalningsbalansstöd, i syfte att åtgärda 
stödmottagarens omedelbara behov av 
extern finansiering och bör underbygga 
genomförandet av ett politiskt program 
som innehåller kraftfulla omedelbara 
anpassnings- och strukturreformåtgärder 
avsedda att förbättra betalningsbalansen 
på kort sikt.

(6) Unionens makroekonomiska stöd bör 
vara ett exceptionellt 
finansieringsinstrument för ekonomiskt 
stöd av engångskaraktär i syfte att lätta på 
den tunga budgetbördan för Ukrainas 
offentliga finanser.

Or. fr

Ändringsförslag 11
Tiziana Beghin

Förslag till beslut
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Den 28 december antog Verchovna 
Rada en lag om åtgärder för att stabilisera 
Ukrainas betalningsbalans i enlighet med 
artikel XII i Allmänna tull- och 
handelsavtalet 1994; denna lag 
föreskriver en tillfällig höjning av 
importtullarna med 5–10 procent under 
12 månader, vilket kommer att vara 
skadligt för de unilaterala 
handelspreferenserna med EU.
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Or. en

Ändringsförslag 12
Marine Le Pen

Förslag till beslut
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Eftersom Ukraina är ett land som 
omfatta s av den europeiska 
grannskapspolitiken, bör det betraktas 
som berättigat till EU:s makroekonomiska 
stöd.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 13
Marine Le Pen

Förslag till beslut
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Unionens makroekonomiska stöd bör 
syfta till att stödja återställningen av en 
hållbar extern finansiell situation för 
Ukraina och därigenom stödja dess 
ekonomiska och sociala utveckling, i linje 
med associeringsavtalet.

(12) Unionens makroekonomiska stöd bör 
syfta till att stödja återställningen av en 
hållbar extern finansiell situation för 
Ukraina och därigenom stödja dess 
ekonomiska och sociala utveckling.

Or. fr

Ändringsförslag 14
Marine Le Pen

Förslag till beslut
Skäl 14
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Kommissionen bör säkerställa att det 
makroekonomiska stödet är rättsligt och 
innehållsmässigt förenligt med de 
viktigaste principerna, målen och 
åtgärderna inom de olika områdena för 
yttre åtgärder och annan relevant EU-
politik.

(14) Kommissionen bör säkerställa att det 
makroekonomiska stödet föregås av en 
bedömning av korruptionen i Ukrainas 
offentliga förvaltning i syfte att 
säkerställa att medlen, som anslås och 
finansieras av medlemsstaterna, i högre 
utsträckning hamnar där de ska.

Or. fr

Ändringsförslag 15
Marine Le Pen

Förslag till beslut
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Unionens makroekonomiska stöd bör 
stödja unionens utrikespolitik gentemot 
Ukraina. Kommissionens avdelningar och 
Europeiska utrikestjänsten bör ha ett nära 
samarbete under hela processen med det 
makroekonomiska stödet i syfte att 
samordna unionens utrikespolitik och att 
se till att den är konsekvent.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 16
Marine Le Pen

Förslag till beslut
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Unionens makroekonomiska stöd bör 
främja Ukrainas uppslutning kring de 
värderingar man delar med unionen, 
däribland demokrati, rättsstatsprincipen, 

utgår
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goda styrelseformer, respekten för de 
mänskliga rättigheterna, hållbar 
utveckling och fattigdomsminskning, samt 
dess uppslutning kring principerna om en 
öppen, regelstyrd och rättvis handel.

Or. fr

Ändringsförslag 17
Marine Le Pen

Förslag till beslut
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Ett förhandsvillkor för beviljande av 
unionens makroekonomiska stöd bör vara 
att Ukraina respekterar ändamålsenliga 
demokratiska mekanismer – däribland ett 
parlamentariskt flerpartisystem – och 
rättsstatsprincipen, och garanterar 
respekten för de mänskliga rättigheterna. 
De särskilda målen för det 
makroekonomiska stödet bör vara att stärka 
effektivitet, öppenhet och 
ansvarsskyldighet i förvaltningen av 
offentliga medel i Ukraina och att främja 
strukturreformer som syftar till att stödja 
hållbar tillväxt för alla, ökad sysselsättning 
och konsolidering av de offentliga 
finanserna. Både uppfyllandet av 
förhandsvillkoren och uppnåendet av dessa 
mål bör regelbundet övervakas av 
kommissionen och Europeiska 
utrikestjänsten.

(17) Ett förhandsvillkor för beviljande av 
unionens makroekonomiska stöd bör vara 
att Ukraina respekterar mekanismer som 
grundar sig på ett parlamentariskt 
flerpartisystem och på rättsstatsprincipen, 
och som garanterar respekten för de 
mänskliga rättigheterna och principen om 
folkens självbestämmanderätt. De 
särskilda målen för det makroekonomiska 
stödet bör vara att stärka effektivitet, 
öppenhet och ansvarsskyldighet i 
förvaltningen av offentliga medel i Ukraina 
och att främja strukturreformer som syftar 
till att stödja hållbar tillväxt, ökad 
sysselsättning och konsolidering av de 
offentliga finanserna. Både uppfyllandet av 
förhandsvillkoren och uppnåendet av dessa 
mål bör regelbundet övervakas av 
kommissionen.

Or. fr

Ändringsförslag 18
Marine Le Pen
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Förslag till beslut
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Det makroekonomiska stödet bör 
omfattas av ekonomisk-politiska villkor,
vilka ska fastställas i ett samförståndsavtal. 
För att säkerställa enhetliga villkor för 
genomförandet, och av effektivitetsskäl, 
bör kommissionen bemyndigas att 
förhandla om sådana villkor med de 
ukrainska myndigheterna under 
övervakning av kommittén med företrädare 
för medlemsstaterna, enligt förordning 
(EU) nr 182/2011. Enligt den förordningen 
bör det rådgivande förfarandet tillämpas 
som allmän regel i alla fall utom de som 
föreskrivs i den förordningen. Med hänsyn 
till den potentiellt stora inverkan av bistånd 
som överstiger 90 miljoner EUR är det 
lämpligt att tillämpa 
granskningsförfarandet för transaktioner 
som överstiger det tröskelvärdet. Med 
hänsyn till storleken på det 
makroekonomiska stödet till Ukraina bör 
granskningsförfarandet tillämpas för 
samförståndsavtalets antagande, eller för 
att minska, skjuta upp eller upphäva stödet.

(23) Det makroekonomiska stödet bör 
omfattas av villkor för ekonomiskt 
förvaltning, vilka ska fastställas i ett 
samförståndsavtal. För att säkerställa 
enhetliga villkor för genomförandet, och av 
effektivitetsskäl, bör kommissionen 
bemyndigas att förhandla om sådana 
villkor med de ukrainska myndigheterna 
under övervakning av kommittén med 
företrädare för medlemsstaterna, enligt 
förordning (EU) nr 182/2011. Enligt den 
förordningen bör det rådgivande 
förfarandet tillämpas som allmän regel i 
alla fall utom de som föreskrivs i den 
förordningen. Med hänsyn till den 
potentiellt stora inverkan av bistånd som 
överstiger 90 miljoner EUR är det lämpligt 
att tillämpa granskningsförfarandet för 
transaktioner som överstiger det 
tröskelvärdet. Med hänsyn till storleken på 
det makroekonomiska stödet till Ukraina 
bör granskningsförfarandet tillämpas för 
samförståndsavtalets antagande, eller för 
att minska, skjuta upp eller upphäva stödet.

Or. fr

Ändringsförslag 19
Tiziana Beghin

Förslag till beslut
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Den utbredda korruptionen bland 
Ukrainas högsta tjänstemän är ett stort 
hinder för utländska investeringar i 
landet. Ukrainska oligarkers privata 
affärsintressen har haft inflytande över 
det politiska beslutsfattandet, vilket har 
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lett till att små och medelstora företag har 
tvingats bort från marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 20
Helmut Scholz

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Unionen ska bevilja Ukraina 
makroekonomiskt stöd till ett belopp på 
maximalt 1,8 miljard euro i syfte att stödja 
Ukrainas ekonomiska stabilisering och en 
omfattande reformagenda. Stödet ska 
bidra till att täcka Ukrainas 
betalningsbalansbehov såsom de fastställs i 
IMF-programmet.

1. Unionen ska bevilja Ukraina 
makroekonomiskt stöd till ett belopp på 
maximalt 1,8 miljard euro i syfte att stödja 
Ukrainas stabilisering och genomförandet 
av en omfattande agenda för 
konstitutionella, politiska, sociala och 
ekonomiska reformer samt 
genomförandet av en fredlig lösning på 
konflikten i östra Ukraina på grundval av 
Minskkontaktgruppens 
överenskommelser. Stödet ska bidra till att 
täcka Ukrainas betalningsbalansbehov 
såsom de fastställs i IMF-programmet.

Or. de

Ändringsförslag 21
Marine Le Pen

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utbetalningen av det makroekonomiska 
stödet ska förvaltas av kommissionen på ett 
sätt som är förenligt med de avtal och 
överenskommelser som ingåtts mellan 
Internationella valutafonden (IMF) och 
Ukraina och de grundprinciper och mål 
för de ekonomiska reformerna som 

3. Utbetalningen av det makroekonomiska 
stödet ska förvaltas av kommissionen på ett 
sätt som är förenligt med kraven på 
finansiell insyn. Kommissionen ska 
regelbundet informera Europaparlamentet 
och rådet om utvecklingen när det gäller 
unionens makroekonomiska stöd, 



PE549.400v01-00 14/24 AM\1051425SV.doc

SV

fastställs i associeringsavtalet mellan EU 
och Ukraina och associeringsagendan 
EU–Ukraina som man har enats om i den 
europeiska grannskapspolitiken. 
Kommissionen ska regelbundet informera 
Europaparlamentet och rådet om 
utvecklingen när det gäller unionens 
makroekonomiska stöd, inbegripet 
utbetalningen av stödet, och i god tid förse 
dessa institutioner med relevant 
dokumentation.

inbegripet utbetalningen av stödet, och 
i god tid förse dessa institutioner med 
relevant dokumentation.

Or. fr

Ändringsförslag 22
Tiziana Beghin

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utbetalningen av det makroekonomiska 
stödet ska förvaltas av kommissionen på ett 
sätt som är förenligt med de avtal och 
överenskommelser som ingåtts mellan 
Internationella valutafonden (IMF) och 
Ukraina och de grundprinciper och mål för 
de ekonomiska reformerna som fastställs i 
associeringsavtalet mellan EU och Ukraina 
och associeringsagendan EU–Ukraina som 
man har enats om i den europeiska
grannskapspolitiken. Kommissionen ska 
regelbundet informera Europaparlamentet 
och rådet om utvecklingen när det gäller 
unionens makroekonomiska stöd, 
inbegripet utbetalningen av stödet, och 
i god tid förse dessa institutioner med 
relevant dokumentation.

3. Utbetalningen av det makroekonomiska 
stödet ska förvaltas av kommissionen på ett 
sätt som är förenligt med de avtal och 
överenskommelser som ingåtts mellan 
Internationella valutafonden (IMF) och 
Ukraina och de grundprinciper och mål för 
de ekonomiska reformerna som fastställs i 
associeringsavtalet mellan EU och 
Ukraina, vilket föreskriver att Ukrainas 
förmånliga tullbehandling ska beviljas på 
villkor att Ukraina avstår från att införa 
nya tullavgifter, och associeringsagendan 
EU–Ukraina som man har enats om i den 
europeiska grannskapspolitiken. 
Kommissionen ska regelbundet informera 
Europaparlamentet och rådet om 
utvecklingen när det gäller unionens 
makroekonomiska stöd, inbegripet 
utbetalningen av stödet, och i god tid förse 
dessa institutioner med relevant 
dokumentation.

Or. en
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Ändringsförslag 23
Helmut Scholz

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utbetalningen av det makroekonomiska 
stödet ska förvaltas av kommissionen på ett 
sätt som är förenligt med de avtal och 
överenskommelser som ingåtts mellan 
Internationella valutafonden (IMF) och 
Ukraina och de grundprinciper och mål för 
de ekonomiska reformerna som fastställs i 
associeringsavtalet mellan EU och Ukraina 
och associeringsagendan EU–Ukraina som 
man har enats om i den europeiska 
grannskapspolitiken. Kommissionen ska 
regelbundet informera Europaparlamentet
och rådet om utvecklingen när det gäller 
unionens makroekonomiska stöd, 
inbegripet utbetalningen av stödet, och 
i god tid förse dessa institutioner med 
relevant dokumentation.

3. Utbetalningen av det makroekonomiska 
stödet ska förvaltas av kommissionen på ett 
sätt som är förenligt med de avtal och 
överenskommelser som ingåtts mellan 
Internationella valutafonden (IMF) och 
Ukraina och de grundprinciper och mål för 
reformerna som fastställs i 
associeringsavtalet mellan EU och 
Ukraina, associeringsagendan EU–Ukraina 
som man har enats om i den europeiska 
grannskapspolitiken och i 
överenskommelserna i 
Minskkontaktgruppen om en fredlig 
lösning av konfliken i östra Ukraina.
Kommissionen ska regelbundet informera 
Europaparlamentet och rådet om 
utvecklingen när det gäller unionens 
makroekonomiska stöd, inbegripet 
utbetalningen av stödet, och i god tid förse 
dessa institutioner med relevant 
dokumentation.

Or. de

Ändringsförslag 24
Marine Le Pen

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett förhandsvillkor för beviljande av det 
makroekonomiska stödet ska vara att 
Ukraina respekterar ändamålsenliga 
demokratiska mekanismer, däribland ett 

1. Ett förhandsvillkor för beviljande av det 
makroekonomiska stödet ska vara att 
Ukraina på samma gång garanterar
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parlamentariskt flerpartisystem och 
rättsstatsprincipen, och garanterar 
efterlevnad av mänskliga rättigheter.

Or. fr

Ändringsförslag 25
Helmut Scholz

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett förhandsvillkor för beviljande av det 
makroekonomiska stödet ska vara att 
Ukraina respekterar ändamålsenliga 
demokratiska mekanismer, däribland ett 
parlamentariskt flerpartisystem och 
rättsstatsprincipen, och garanterar 
efterlevnad av mänskliga rättigheter.

1. Ett förhandsvillkor för beviljande av det 
makroekonomiska stödet ska vara att 
Ukraina respekterar ändamålsenliga 
demokratiska mekanismer, däribland ett 
parlamentariskt flerpartisystem och 
rättsstatsprincipen, och garanterar 
efterlevnad av mänskliga rättigheter och att 
dessa resurser uttryckligen går till icke-
militära syften och används för att 
förhindra en fördjupad konflikt i östra 
Ukraina.

Or. de

Ändringsförslag 26
Tiziana Beghin

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett förhandsvillkor för beviljande av det 
makroekonomiska stödet ska vara att 
Ukraina respekterar ändamålsenliga 
demokratiska mekanismer, däribland ett 
parlamentariskt flerpartisystem och 
rättsstatsprincipen, och garanterar 
efterlevnad av mänskliga rättigheter.

1. Ett förhandsvillkor för beviljande av det 
makroekonomiska stödet ska vara att 
Ukraina respekterar ändamålsenliga 
demokratiska mekanismer, däribland ett 
parlamentariskt flerpartisystem och 
genomförandet av den ändrade 
antikorruptionslagstiftningen, samt
rättsstatsprincipen, och garanterar 
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efterlevnad av mänskliga rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 27
Marine Le Pen

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– mekanismer för bekämpning av 
korruption inom den offentliga 
förvaltningen och mellan den offentliga 
förvaltningen och privata företag som 
erhåller subventioner eller som är 
tjänsteleverantörer till eller i partnerskap 
med den offentliga förvaltningen,

Or. fr

Ändringsförslag 28
Marine Le Pen

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 2 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– mekanismer som grundar sig på ett 
parlamentariskt flerpartisystem och på 
rättsstatsprincipen,

Or. fr

Ändringsförslag 29
Marine Le Pen

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 3 (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– respekten för mänskliga rättigheter och 
folkens medbestämmanderätt.

Or. fr

Ändringsförslag 30
Marine Le Pen

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska för parlamentet 
och rådet senast sex månader efter 
offentliggörandet av detta beslut lägga 
fram en bedömning av korruptionen i de
fall som nämns i punkt 1 i denna artikel.

Or. fr

Ändringsförslag 31
Marine Le Pen

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen och Europeiska 
utrikestjänsten ska övervaka att detta 
förhandsvillkor uppfylls under hela den 
makroekonomiska stödinsatsen.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 32
Marine Le Pen
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Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Punkterna 1 och 2 ska tillämpas i 
enlighet med rådets beslut 2010/427/EU.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 33
Marine Le Pen

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska, i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i artikel 
7.2, komma överens med de ukrainska 
myndigheterna om tydligt definierade 
ekonomisk-politiska och finansiella villkor, 
med fokus på strukturreformer och sunda
offentliga finanser, som ska knytas till det 
makroekonomiska stödet, och detta ska 
fastställas i ett samförståndsavtal som ska 
innehålla en tidsfrist för uppfyllandet av 
dessa villkor. De ekonomisk-politiska och 
finansiella villkor som anges i 
samförståndsavtalet ska vara förenliga 
med de avtal och överenskommelser som 
avses i artikel 1.3, inbegripet de program 
för makroekonomiska anpassningar och 
strukturreformer som genomförts av 
Ukraina med stöd från IMF.

1. Kommissionen ska, i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i artikel 
7.2, komma överens med de ukrainska 
myndigheterna om tydligt definierade 
ekonomisk-politiska och finansiella villkor, 
med fokus på en sund förvaltning av
offentliga finanser, som ska knytas till det 
makroekonomiska stödet, och detta ska 
fastställas i ett samförståndsavtal som ska 
innehålla en tidsfrist för uppfyllandet av 
dessa villkor.

Or. fr

Ändringsförslag 34
Helmut Scholz

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska, i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i artikel 
7.2, komma överens med de ukrainska 
myndigheterna om tydligt definierade 
ekonomisk-politiska och finansiella 
villkor, med fokus på strukturreformer och 
sunda offentliga finanser, som ska knytas 
till det makroekonomiska stödet, och detta 
ska fastställas i ett samförståndsavtal som 
ska innehålla en tidsfrist för uppfyllandet 
av dessa villkor. De ekonomisk-politiska 
och finansiella villkor som anges i 
samförståndsavtalet ska vara förenliga med 
de avtal och överenskommelser som avses 
i artikel 1.3, inbegripet de program för 
makroekonomiska anpassningar och 
strukturreformer som genomförts av 
Ukraina med stöd från IMF.

1. Kommissionen ska, i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i artikel 
7.2, komma överens med de ukrainska 
myndigheterna om tydligt definierade 
politiska och finansiella villkor, med fokus 
på en fredlig lösning av konflikten, socialt 
acceptabla strukturreformer och sunda 
offentliga finanser, som ska knytas till det 
makroekonomiska stödet, och detta ska 
fastställas i ett samförståndsavtal som ska 
innehålla en tidsfrist för uppfyllandet av 
dessa villkor. De villkor som anges i 
samförståndsavtalet ska vara förenliga med 
de avtal och överenskommelser som avses 
i artikel 1.3, inbegripet de program för 
makroekonomiska anpassningar och 
strukturreformer som genomförts av 
Ukraina med stöd från IMF.

Or. de

Ändringsförslag 35
Marine Le Pen

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De villkor som avses i punkt 1 ska 
särskilt syfta till att stärka effektiviteten, 
insynen och möjligheten att utöva ansvar i 
systemen för förvaltning av offentliga 
medel i Ukraina, inbegripet användningen 
av unionens makroekonomiska stöd. 
Framstegen när det gäller ömsesidigt 
öppnande av marknader, utveckling av 
regelstyrd och rättvis handel och andra 
prioriteringar i unionens utrikespolitik 
ska också vederbörligen beaktas vid 
utformningen av de politiska åtgärderna.
Framstegen på vägen mot att uppnå dessa 
mål ska regelbundet övervakas av 

2. De villkor som avses i punkt 1 ska 
särskilt syfta till att stärka effektiviteten, 
insynen och möjligheten att utöva ansvar i 
systemen för förvaltning av offentliga 
medel i Ukraina, inbegripet användningen 
av unionens makroekonomiska stöd. 
Framstegen på vägen mot att uppnå dessa 
mål ska regelbundet övervakas av 
kommissionen.
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kommissionen.

Or. fr

Ändringsförslag 36
Marine Le Pen

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska regelbundet 
kontrollera att villkoren i artikel 4.3 
fortfarande uppfylls, inbegripet om 
Ukrainas ekonomiska politik 
överensstämmer med målen för det 
makroekonomiska stödet. Detta ska göras i 
nära samarbete med IMF och 
Världsbanken och vid behov med 
Europaparlamentet och rådet.

4. Kommissionen ska regelbundet 
kontrollera att villkoren i artikel 4.3 
fortfarande uppfylls, inbegripet om 
Ukrainas ekonomiska politik 
överensstämmer med målen för det 
makroekonomiska stödet. Detta ska göras i 
nära samarbete med Europaparlamentet 
och rådet och vid behov med IMF och 
Världsbanken.

Or. fr

Ändringsförslag 37
Helmut Scholz

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska regelbundet 
kontrollera att villkoren i artikel 4.3 
fortfarande uppfylls, inbegripet om 
Ukrainas ekonomiska politik 
överensstämmer med målen för det 
makroekonomiska stödet. Detta ska göras i 
nära samarbete med IMF och 
Världsbanken och vid behov med 
Europaparlamentet och rådet.

4. Kommissionen ska regelbundet 
kontrollera att villkoren i artikel 4.3 
fortfarande uppfylls, inbegripet om 
Ukrainas politik överensstämmer med 
målen för det makroekonomiska stödet.
Detta ska göras i nära samarbete med IMF 
och Världsbanken och med 
Europaparlamentet och rådet.

Or. de



PE549.400v01-00 22/24 AM\1051425SV.doc

SV

Ändringsförslag 38
Marine Le Pen

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Ett kontinuerligt tillfredsställande 
genomförande av ett policyprogram med 
starka justerings- och 
strukturreformåtgärder som stöds av ett 
icke krisförebyggande kreditavtal med 
IMF. et

(b) Ett kontinuerligt tillfredsställande 
genomförande av ett policyprogram som 
använder tilldelade medel på ett sätt som 
möjliggör insyn, bygger på sund 
förvaltning av dessa medel och gör det lätt 
att spåra medlen i de offentliga 
finanserna. et

Or. fr

Ändringsförslag 39
Helmut Scholz

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Ett kontinuerligt tillfredsställande 
genomförande av ett policyprogram med 
starka justerings- och 
strukturreformåtgärder som stöds av ett 
icke krisförebyggande kreditavtal med 
IMF.

(b) Ett kontinuerligt tillfredsställande 
genomförande av ett policyprogram med 
starka reformåtgärder och fredssäkrande 
åtgärder som stöds av ett icke 
krisförebyggande kreditavtal med IMF.

Or. de

Ändringsförslag 40
Marine Le Pen

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Att de ekonomisk-politiska och 
finansiella villkor som man enats om 
i samförståndsavtalet genomförs inom en 
viss tidsfrist.

(c) Att ekonomiska åtgärder vars effekt på 
de offentliga finanserna och den 
nationella ekonomin kan utvärderas
genomförs inom en viss tidsfrist.

Or. fr

Ändringsförslag 41
Helmut Scholz

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Att de ekonomisk-politiska och 
finansiella villkor som man enats om 
i samförståndsavtalet genomförs inom en 
viss tidsfrist.

(c) Att de politiska och finansiella villkor 
som man enats om i samförståndsavtalet 
genomförs inom en viss tidsfrist.

Or. de

Ändringsförslag 42
Eleftherios Synadinos

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) som säkerställer att Ukraina regelbundet 
kontrollerar att finansieringen från 
unionens budget använts korrekt och vidtar 
lämpliga åtgärder för att förhindra 
oriktigheter och bedrägerier samt, vid 
behov, vidtar rättsliga åtgärder för att 
återvinna medel som utbetalats enligt detta 
beslut och som har förskingrats,

(a) som säkerställer att Ukraina 
regelbundet kontrollerar att finansieringen 
från unionens budget använts korrekt, 
fastställer skyldigheten att införa 
förfaranden för riskhantering och 
internkontroller, och administrativa 
organ som kontrollerar att dessa 
förfaranden är lämpliga och respekteras,
vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra 
oriktigheter och bedrägerier samt, vid 
behov, vidtar rättsliga åtgärder för att 
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återvinna medel som utbetalats enligt detta 
beslut och som har förskingrats,

Or. el

Ändringsförslag 43
Eleftherios Synadinos

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) som uttryckligen ger kommissionen och 
revisionsrätten rätt att utföra revisioner 
under och efter tillgänglighetsperioden för 
unionens makroekonomiska stöd, däribland 
granskning av dokument och revisioner på 
plats, exempelvis operationella 
utvärderingar,

(b) som uttryckligen ger kommissionen och 
revisionsrätten rätt att utföra revisioner
före, under och efter 
tillgänglighetsperioden för unionens 
makroekonomiska stöd, däribland 
granskning av dokument och revisioner på 
plats, exempelvis operationella 
utvärderingar, och att resultaten av dessa 
revisioner åtföljs av uppgifter om 
korrigerings- eller valideringsåtgärder, 
om så behövs,

Or. el


