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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.6.2018 A8-0183/2 

Τροπολογία  2 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Ουκρανία 

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

 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Από την άνοιξη του 2014, η 

Ουκρανία έχει ξεκινήσει ένα φιλόδοξο 

πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων με στόχο τη 

σταθεροποίηση της οικονομίας και τη 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των 

πολιτών της. Η Ουκρανία και η Ένωση 

καθόρισαν από κοινού ένα πρόγραμμα 

μεταρρυθμίσεων (την Ατζέντα Σύνδεσης, η 

οποία επικαιροποιήθηκε τελευταία τον 

Μάρτιο του 2015). Η καταπολέμηση της 

διαφθοράς, καθώς και η μεταρρύθμιση του 

εκλογικού συστήματος και οι δικαστικές 

μεταρρυθμίσεις είναι μεταξύ των πρώτων 

προτεραιοτήτων της προαναφερόμενης 

Ατζέντας. 

(2) Από την άνοιξη του 2014, η 

Ουκρανία έχει ξεκινήσει ένα φιλόδοξο 

πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων με στόχο τη 

σταθεροποίηση της οικονομίας και τη 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των 

πολιτών της. Η Ουκρανία και η Ένωση 

καθόρισαν από κοινού ένα πρόγραμμα 

μεταρρυθμίσεων (την Ατζέντα Σύνδεσης, η 

οποία επικαιροποιήθηκε τελευταία τον 

Μάρτιο του 2015). Η καταπολέμηση της 

διαφθοράς, καθώς και η μεταρρύθμιση του 

εκλογικού συστήματος και οι δικαστικές 

μεταρρυθμίσεις είναι μεταξύ των πρώτων 

προτεραιοτήτων της προαναφερόμενης 

Ατζέντας. Ωστόσο ο πίνακας παράστασης 

για τη διαφθορά της Transparency 

International για το 2017 καταδεικνύει 

ότι η Ουκρανία είχε τη δεύτερη χειρότερη 

επίδοση σε ποσοστό διαφθοράς από όλες 

τις χώρες της ευρωπαϊκής ηπείρου. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.6.2018 A8-0183/3 

Τροπολογία  3 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Ουκρανία 

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

 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16α) Η μακροοικονομική 

χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης 

δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για 

στρατιωτικούς σκοπούς ή επιχειρήσεις 

των δυνάμεων ασφάλειας, για να μην 

ενταθεί ο εμφύλιος πόλεμος στην 

Ουκρανία ούτε να γίνει η Ένωση 

συνένοχος σε οποιεσδήποτε στρατιωτικές 

δραστηριότητες που ενδεχομένως 

προκύψουν από τη χρηματοδότηση 

τέτοιων δραστηριοτήτων. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.6.2018 A8-0183/4 

Τροπολογία  4 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Ουκρανία 

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

 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Για να διασφαλιστεί η 

αποτελεσματική προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης 

που συνδέονται με τη μακροοικονομική 

χρηματοδοτική συνδρομή της, η Ουκρανία 

θα πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα 

για την πρόληψη και την καταπολέμηση 

της απάτης, της διαφθοράς και άλλων 

παρατυπιών που συνδέονται με τη 

συνδρομή. Επιπλέον, θα πρέπει να 

προβλεφθεί ότι η Επιτροπή θα διενεργεί 

ελέγχους ενώ το Ελεγκτικό Συνέδριο θα 

διενεργεί λογιστικούς ελέγχους. 

(18) Για να διασφαλιστεί η 

αποτελεσματική προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης 

που συνδέονται με τη μακροοικονομική 

χρηματοδοτική συνδρομή της, η Ουκρανία 

θα πρέπει να λάβει επειγόντως τα 

κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη και την 

καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς 

και άλλων παρατυπιών που συνδέονται με 

τη συνδρομή. Πέραν τούτου, η Ουκρανία 

πρέπει να απέχει από περαιτέρω 

δραστηριότητες παρενόχλησης των 

πολεμίων της διαφθοράς και 

υποστηρικτών της διαφάνειας, πράγμα 

στο οποίο η Ουκρανία έχει ένα 

ανησυχητικό ιστορικό. Επιπλέον, θα 

πρέπει να προβλεφθεί ότι η Επιτροπή θα 

διενεργεί ελέγχους ενώ το Ελεγκτικό 

Συνέδριο θα διενεργεί λογιστικούς 

ελέγχους, και η δε μακροοικονομική 

βοήθεια πρέπει να μειώνεται ή να 

διακόπτεται αν δεν σημειώνεται επαρκής 

πρόοδος. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.6.2018 A8-0183/5 

Τροπολογία  5 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Ουκρανία 

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

 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (18α) Ένα σημαντικό βήμα που πρέπει 

να κάνει η Ουκρανία στην καταπολέμηση 

της διαφθοράς, προκειμένου να λάβει τη 

μακροοικονομική χρηματοδοτική 

συνδρομή της Ένωσης, είναι η σύσταση 

του Δικαστηρίου κατά της Διαφθοράς, η 

οποία είχε αρχικά μπλοκαριστεί από τις 

ουκρανικές αρχές. Το προσωπικό και τα 

μέλη αυτού του δικαστηρίου πρέπει να 

είναι πολιτικώς ανεξάρτητα από την 

ουκρανική κυβέρνηση και πρέπει να 

υποβάλλουν ετησίως ατομικές δηλώσεις 

οικονομικών συμφερόντων, που θα 

πρέπει να εποπτεύονται από διεθνείς 

οργανισμούς με πείρα στην υποβολή 

εκθέσεων. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.6.2018 A8-0183/6 

Τροπολογία  6 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Ουκρανία 

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

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. Η μακροοικονομική 

χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης 

δεν χρησιμοποιείται για στρατιωτικό 

σκοπό ή επιχειρήσεις των δυνάμεων 

ασφάλειας. 

Or. en 

 


