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Betænkning A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Supplerende makrofinansiel bistand til Ukraine 

(COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) 

 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Siden foråret 2014 har Ukraine 

være i gang med et ambitiøst 

reformprogram med det formål at 

stabilisere landets økonomi og forbedre 

borgernes indkomstmuligheder. Ukraine og 

Unionen har i fællesskab fastlagt en 

reformdagsorden 

(associeringsdagsordenen, som senest blev 

ajourført i marts 2015). 

Korruptionsbekæmpelse samt 

forfatningsreformer, valgreformer og 

reformer af retsvæsenet er blandt de 

vigtigste prioriteter på dagsordenen. 

(2) Siden foråret 2014 har Ukraine 

været i gang med et ambitiøst 

reformprogram med det formål at 

stabilisere landets økonomi og forbedre 

borgernes indkomstmuligheder. Ukraine og 

Unionen har i fællesskab fastlagt en 

reformdagsorden 

(associeringsdagsordenen, som senest blev 

ajourført i marts 2015). 

Korruptionsbekæmpelse samt 

forfatningsreformer, valgreformer og 

reformer af retsvæsenet er blandt de 

vigtigste prioriteter på dagsordenen. 

Transparency Internationals indeks for 

iagttaget korruption for 2017 viste 

imidlertid, at Ukraine havde den 

næsthøjeste korruptionsscore blandt 

landene på det europæiske kontinent. 

Or. en 
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William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Supplerende makrofinansiel bistand til Ukraine 

(COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) 

 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 16 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (16a) Unionens makrofinansielle 

bistand bør ikke anvendes til militær- eller 

sikkerhedsoperationer, således at det 

undgås, at borgerkrigen i Ukraine 

optrappes, eller Unionen involveres i 

militæraktiviteter, der kan være en følge 

af finansieringen af sådanne aktiviteter. 

Or. en 
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Betænkning A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Supplerende makrofinansiel bistand til Ukraine 

(COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) 

 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 18 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) For at sikre, at Unionens finansielle 

interesser i forbindelse med denne 

makrofinansielle bistand beskyttes 

effektivt, bør Ukraine vedtage 

hensigtsmæssige foranstaltninger til at 

forebygge og bekæmpe svig, korruption og 

andre uregelmæssigheder i forbindelse med 

bistanden. Derudover bør det fastsættes, at 

Kommissionen gennemfører kontrol, og at 

Revisionsretten foretager den fornødne 

revision. 

(18) For at sikre, at Unionens finansielle 

interesser i forbindelse med denne 

makrofinansielle bistand beskyttes 

effektivt, bør Ukraine vedtage uopsættelige 

hensigtsmæssige foranstaltninger til at 

forebygge og bekæmpe svig, korruption og 

andre uregelmæssigheder i forbindelse med 

bistanden. Herudover bør Ukraine afholde 

sig fra yderligere chikane af forkæmpere 

for antikorruption og gennemsigtighed, 

hvilket Ukraine har haft en bekymrende 

tendens til. Derudover bør det fastsættes, at 

Kommissionen gennemfører kontrol, og at 

Revisionsretten foretager den fornødne 

revision, og den makrofinansielle bistand 

bør mindskes eller tilbageholdes, hvis der 

ikke sker betydelige forbedringer i denne 

henseende. 

Or. en 
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Betænkning A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Supplerende makrofinansiel bistand til Ukraine 

(COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) 

 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 18 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (18a) Et vigtigt skridt i de 

antikorruptionsaktiviteter, som Ukraine 

skal udføre for at modtage Unionens 

makrofinansielle bistand, består i at 

nedsætte den øverste 

antikorruptionsdomstol, som de ukrainske 

myndigheder oprindeligt blokerede for. 

Medarbejderne og dommerne ved denne 

domstol bør være politisk uafhængige af 

den ukrainske regering, og de bør indgive 

årlige erklæringer om deres personlige 

finansielle interesser, der bør overvåges af 

internationale organer med erfaring 

inden for sådan indberetningsvirksomhed. 

Or. en 
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William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 
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Betænkning A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Supplerende makrofinansiel bistand til Ukraine 

(COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) 

 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 5 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a. Unionens makrofinansielle 

bistand må ikke anvendes til militær- eller 

sikkerhedsoperationer. 

Or. en 

 


