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Forslag til afgørelse 

Betragtning 23 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(23) Unionens makrofinansielle bistand 

bør ledsages af økonomisk-politiske 

betingelser, som nedfældes i et 

aftalememorandum. For at sikre ensartede 

gennemførelsesbetingelser og af 

effektivitetshensyn bør Kommissionen 

tillægges beføjelse til at forhandle disse 

betingelser med de ukrainske myndigheder 

under tilsyn af et udvalg sammensat af 

repræsentanter for medlemsstaterne i 

overensstemmelse med forordning (EU) nr. 

182/2011. I henhold til denne forordning 

bør rådgivningsproceduren som hovedregel 

finde anvendelse i alle tilfælde, medmindre 

andet er fastsat i forordningen. I 

betragtning af den potentielt store 

betydning af bistand på mere end 90 mio. 

EUR vil det være hensigtsmæssigt, at 

undersøgelsesproceduren anvendes for 

transaktioner over denne tærskel. I 

betragtning af størrelsen af Unionens 

makrofinansielle bistand til Ukraine bør 

undersøgelsesproceduren finde anvendelse 

på vedtagelsen af aftalememorandummet 

og på enhver reduktion, suspendering eller 

annullering af bistanden — 

(23) Unionens makrofinansielle bistand 

bør ledsages af betingelser om, at landets 

socioøkonomiske stabilitet ikke sættes 

over styr, at der på en målbar måde 

endvidere foretages 

fattigdomsbekæmpelse og skabes 

arbejdspladser, og at befolkningens 

adgang til sundhedspleje og energi ikke 

mindskes. Disse betingelser bør sammen 

med de tilsvarende målekriterier 
nedfældes i et aftalememorandum. For at 

sikre ensartede gennemførelsesbetingelser 

og af effektivitetshensyn bør 

Kommissionen tillægges beføjelse til i 

overensstemmelse med Europa-

Parlamentets retningslinjer og i samråd 

med de relevante ukrainske interessenter 

og arbejdsmarkedsparter at forhandle 

disse betingelser med de ukrainske 

myndigheder under tilsyn af et udvalg 

sammensat af repræsentanter for 

medlemsstaterne i overensstemmelse med 

forordning (EU) nr. 182/2011. Resultatet 

af denne forhandling bør uden unødig 

forsinkelse fremlægges for Europa-

Parlamentet. I henhold til denne 

forordning bør rådgivningsproceduren som 

hovedregel finde anvendelse i alle tilfælde, 

medmindre andet er fastsat i forordningen. 

I betragtning af den potentielt store 

betydning af bistand på mere end 90 mio. 

EUR vil det være hensigtsmæssigt, at 
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undersøgelsesproceduren anvendes for 

transaktioner over denne tærskel. I 

betragtning af størrelsen af Unionens 

makrofinansielle bistand til Ukraine bør 

undersøgelsesproceduren finde anvendelse 

på vedtagelsen af aftalememorandummet 

og på enhver reduktion, suspendering eller 

annullering af bistanden — 

Or. en 
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Artikel 2 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Det er en forudsætning for 

Unionens makrofinansielle bistand, at 

Ukraine respekterer effektive, 

demokratiske mekanismer – herunder et 

parlamentarisk flerpartisystem – og 

retsstatsprincippet samt sikrer respekt for 

menneskerettighederne. 

1. Det er en forudsætning for 

Unionens makrofinansielle bistand, at 

Ukraine respekterer effektive, 

demokratiske mekanismer – herunder et 

parlamentarisk flerpartisystem – og 

retsstatsprincippet samt sikrer beskyttelse 

af ytringsfriheden og respekt for 

menneskerettighederne. Før udbetalingen 

af anden tranche bør det kontrolleres, i 

hvilken grad de specifikke målsætninger 

for Unionens makrofinansielle bistand er 

blevet gennemført med hensyn til 

effektivitet, gennemsigtighed og 

ansvarlighed af de offentlige 

finansforvaltningssystemer i Ukraine, at 

der sker effektiv bekæmpelse af 

korruption, hvidvaskning af penge og 

skatteunddragelse, at der sikres kontrol af 

og tilsyn med finans- og banksektoren, og 

at der er iværksat fremme af socialt 

ansvarlige strukturreformer, der har til 

formål at støtte en holdbar og inklusiv 

vækst, jobskabelse, opretholdelse af 

grundlæggende tjenester for befolkningen 

og finanspolitisk konsolidering. 

Kommissionen og Tjenesten for EU's 

Optræden Udadtil fører regelmæssigt 

kontrol med, såvel at forudsætningerne 

opfyldes, som at disse mål nås, og der bør 

udarbejdes en rapport herom til Europa-

Parlamentet og Rådet. 
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Forslag til afgørelse 

Artikel 2 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Det er en forudsætning for 

Unionens makrofinansielle bistand, at 

Ukraine respekterer effektive, 

demokratiske mekanismer – herunder et 

parlamentarisk flerpartisystem – og 

retsstatsprincippet samt sikrer respekt for 

menneskerettighederne. 

1. Det er en forudsætning for 

Unionens makrofinansielle bistand, at 

Ukraine opfylder de betingelser, der er 

knyttet til tidligere og kommende MFA-

programmer, navnlig vedrørende 

bekæmpelse af korruption, respekterer 

effektive, demokratiske mekanismer – 

herunder et parlamentarisk flerpartisystem 

– og retsstatsprincippet, ytringsfrihed og 

mediepluralisme samt sikrer respekt for 

menneskerettighederne, herunder respekt 

for nationale mindretal. 

Or. en 
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Forslag til afgørelse 

Artikel 2 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Aftalememorandummet mellem 

Unionen og Ukraine skal derfor som 

forudsætning for udbetalingen af de 

forskellige trancher af Unionens 

makrofinansielle bistand fastsætte, at: 

 a) der er vedtaget lovgivning om 

nedsættelse af en antikorruptionsdomstol 

og om dens funktionsmåde, der er i 

overensstemmelse med henstillingerne fra 

Venedigkommissionen, navnlig 

vedrørende domstolens beføjelser, hvilke 

kvalifikationer og kompetencer der 

kræves af ansøgere til stillingen som 

dommer, processen for udvælgelse af 

ansøgere, som skal omfatte deltagelse af 

internationale eksperter, samt dommernes 

status 

 b) der oprettes et system til effektiv kontrol 

af offentligt ansattes formueangivelser 

 c) sammensætningen af Ukraines centrale 

valgkommission afspejler en politisk 

ligevægt, som repræsenterer alle relevante 

politiske kræfter, især dem, der er 

repræsenteret i Verkhovna Rada, og som 

gentages i sammensætningen af alle 

distriktsvalgkommissioner og 

valgkredskommissioner. 

Or. en 
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Artikel 3 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kommissionen aftaler efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 7, stk. 2, 

med de ukrainske myndigheder klart 

definerede økonomisk-politiske og 

finansielle betingelser, der fokuserer på 

strukturreformer og sunde offentlige 

finanser, som Unionens makrofinansielle 

bistand skal være underlagt, og disse 

betingelser fastlægges i et 

aftalememorandum 

("aftalememorandummet"), som omfatter 

en tidsramme for betingelsernes opfyldelse. 

De økonomisk-politiske og finansielle 

betingelser i aftalememorandummet skal 

være i overensstemmelse med de aftaler 

eller overenskomster, der henvises til i 

artikel 1, stk. 3, herunder de 

makroøkonomiske tilpasnings- og 

strukturreformprogrammer, som Ukraine 

har gennemført med støtte fra IMF.  

1. Kommissionen aftaler efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 7, stk. 2, 

med de ukrainske myndigheder klart 

definerede politiske, økonomiske og 

finansielle betingelser, der fokuserer på 

socialt ansvarlige strukturreformer og 

sunde offentlige finanser, som Unionens 

makrofinansielle bistand skal være 

underlagt, og disse betingelser fastlægges i 

et aftalememorandum 

("aftalememorandummet"), som omfatter 

en præcis tidsramme og konkrete 

målekriterier for betingelsernes opfyldelse. 

De politiske og finansielle betingelser i 

aftalememorandummet skal være i 

overensstemmelse med de aftaler eller 

overenskomster, der henvises til i artikel 1, 

stk. 3, herunder de makroøkonomiske 

tilpasnings- og strukturreformprogrammer, 

som Ukraine har gennemført med støtte fra 

IMF. 

Or. en 

 


