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Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 23 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Η μακροοικονομική χρηματοδοτική 

συνδρομή της Ένωσης θα πρέπει να 

υπόκειται σε όρους οικονομικής πολιτικής 

που θα καθοριστούν σε Μνημόνιο 

Συνεννόησης. Προκειμένου να 

εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για 

την εκτέλεση και για λόγους 

αποτελεσματικότητας, θα πρέπει να 

ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να 

διαπραγματευτεί τους εν λόγω όρους με τις 

αρχές της Ουκρανίας υπό την εποπτεία της 

επιτροπής των αντιπροσώπων των κρατών 

μελών δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

182/2011. Δυνάμει του εν λόγω 

κανονισμού, η συμβουλευτική διαδικασία 

θα πρέπει κατά γενικό κανόνα να 

εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις εκτός 

από αυτές που προβλέπονται στον εν λόγω 

κανονισμό. Λαμβανομένων υπόψη των 

δυνητικά σημαντικών επιπτώσεων 

συνδρομής άνω των 90 εκατ. EUR, είναι 

σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία 

εξέτασης για πράξεις που υπερβαίνουν το 

εν λόγω κατώτατο όριο. Λαμβάνοντας 

υπόψη το ποσό της μακροοικονομικής 

χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης 

προς την Ουκρανία, η διαδικασία εξέτασης 

θα πρέπει να εφαρμόζεται για την έγκριση 

του Μνημονίου Συνεννόησης και για 

οποιαδήποτε μείωση, αναστολή ή 

ακύρωση της συνδρομής, 

(23) Η μακροοικονομική χρηματοδοτική 

συνδρομή της Ένωσης θα πρέπει να 

υπόκειται σε όρους οι οποίοι δεν θέτουν 

σε κίνδυνο την κοινωνικο-οικονομική 

σταθερότητα της χώρας αλλά θέτουν 

μετρήσιμους στόχους καταπολέμησης της 

φτώχειας και δημιουργίας θέσεων 

απασχόλησης, ενώ δεν μειώνουν την 

πρόσβαση του πληθυσμού στην 

υγειονομική περίθαλψη και στην ενέργεια. 

Οι όροι αυτοί καθώς και τα κριτήρια 

μέτρησης πρέπει να θεσπιστούν στο 

πλαίσιο ενός μνημονίου συνεννόησης. 

Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες 

προϋποθέσεις για την εκτέλεση και για 

λόγους αποτελεσματικότητας, θα πρέπει να 

ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να 

διαπραγματευτεί τους εν λόγω όρους με τις 

αρχές της Ουκρανίας, σύμφωνα με το 

πλαίσιο των κατευθύνσεων που έχει 

δώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

κατόπιν διαβουλεύσεων με τους 

αντίστοιχους ουκρανούς ενδιαφερομένους 

και κοινωνικούς εταίρους και υπό την 

εποπτεία της επιτροπής των αντιπροσώπων 

των κρατών μελών δυνάμει του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.Το 

αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης αυτής 

πρέπει να υποβληθεί αμέσως στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δυνάμει του εν 

λόγω κανονισμού, η συμβουλευτική 

διαδικασία θα πρέπει κατά γενικό κανόνα 
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να εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις 

εκτός από αυτές που προβλέπονται στον εν 

λόγω κανονισμό. Λαμβανομένων υπόψη 

των δυνητικά σημαντικών επιπτώσεων 

συνδρομής άνω των 90 εκατ. EUR, είναι 

σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία 

εξέτασης για πράξεις που υπερβαίνουν το 

εν λόγω κατώτατο όριο. Λαμβάνοντας 

υπόψη το ποσό της μακροοικονομικής 

χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης 

προς την Ουκρανία, η διαδικασία εξέτασης 

θα πρέπει να εφαρμόζεται για την έγκριση 

του Μνημονίου Συνεννόησης και για 

οποιαδήποτε μείωση, αναστολή ή 

ακύρωση της συνδρομής, 
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Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της 

μακροοικονομικής χρηματοδοτικής 

συνδρομής της Ένωσης είναι ο σεβασμός 

εκ μέρους της Ουκρανίας των ουσιαστικών 

θεσμών της δημοκρατίας, στους οποίους 

περιλαμβάνονται το πολυκομματικό 

κοινοβουλευτικό σύστημα, το κράτος 

δικαίου και η εγγύηση του σεβασμού των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

1. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της 

μακροοικονομικής χρηματοδοτικής 

συνδρομής της Ένωσης είναι ο σεβασμός 

εκ μέρους της Ουκρανίας των ουσιαστικών 

θεσμών της δημοκρατίας, στους οποίους 

περιλαμβάνονται το πολυκομματικό 

κοινοβουλευτικό σύστημα, το κράτος 

δικαίου, η προστασία της ελευθερίας 

γνώμης και η εγγύηση του σεβασμού των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων. Πριν από την 

εκταμίευση της δεύτερης δόσης ελέγχεται 

ο βαθμός στον οποίο έχουν υλοποιηθεί οι 

συμπεφωνημένοι ειδικοί στόχοι της 

μακροοικονομικής χρηματοδοτικής 

συνδρομής της Ένωσης όσον αφορά την 

ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της 

διαφάνειας και της λογοδοσίας των 

συστημάτων διαχείρισης των δημοσίων 

οικονομικών στην Ουκρανία, όσον αφορά 

τη διασφάλιση της αποτελεσματικής 

καταπολέμησης της διαφθοράς, της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και της φοροαποφυγής, 

καθώς και τη διασφάλιση της 

διακυβέρνησης και της εποπτείας του 

χρηματοπιστωτικού και τραπεζικού 

τομέα και όσον αφορά την 

πραγματοποίηση κοινωνικά ανεκτών 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που 

σκοπό έχουν να στηρίξουν τη βιώσιμη και 

χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας, τη 
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διαφύλαξη της υγειονομικής περίθαλψης 

του πληθυσμού και τη δημοσιονομική 

εξυγίανση. Τόσο η πλήρωση των 

προϋποθέσεων όσο και η επίτευξη των 

στόχων αυτών παρακολουθούνται 

τακτικά από την Επιτροπή και την 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 

Δράσης, εν συνεχεία δε υποβάλλονται 

σχετικές εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. 

Or. en 



 

AM\1155387EL.docx  PE621.665v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.6.2018 A8-0183/10 

Τροπολογία  10 

Helmut Scholz 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

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 2 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της 

μακροοικονομικής χρηματοδοτικής 

συνδρομής της Ένωσης είναι ο σεβασμός 

εκ μέρους της Ουκρανίας των ουσιαστικών 

θεσμών της δημοκρατίας, στους οποίους 

περιλαμβάνονται το πολυκομματικό 

κοινοβουλευτικό σύστημα, το κράτος 

δικαίου και η εγγύηση του σεβασμού των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

1. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της 

μακροοικονομικής χρηματοδοτικής 

συνδρομής της Ένωσης είναι ο σεβασμός 

εκ μέρους της Ουκρανίας των όρων που 

συνδέονται με τα προηγούμενα και τα 

προσεχή προγράμματα ΜΧΣ, ιδίως 

εκείνων που σχετίζονται με την 

καταπολέμηση της διαφθοράς, ο 

σεβασμός των ουσιαστικών θεσμών της 

δημοκρατίας, στους οποίους 

περιλαμβάνονται το πολυκομματικό 

κοινοβουλευτικό σύστημα και το κράτος 

δικαίου, η ελευθερία της έκφρασης, ο 

πλουραλισμός των μέσων ενημέρωσης, η 

εγγύηση του σεβασμού των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου και 

του σεβασμού των εθνικών μειονοτήτων. 

Or. en 
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Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Συνεπώς, το μνημόνιο συμφωνίας 

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 

Ουκρανίας αναφέρει ως προϋποθέσεις για 

την εκταμίευση των δόσεων στο πλαίσιο 

του προγράμματος μακροοικονομικής 

χρηματοδοτικής συνδρομής: 

 α) τη θέσπιση νομοθεσίας σχετικά με την 

ίδρυση και λειτουργία του δικαστηρίου 

καταπολέμησης της διαφθοράς, η οποία 

είναι σύμφωνη με τις συστάσεις της 

Επιτροπής της Βενετίας, κυρίως όσον 

αφορά τις αρμοδιότητες του δικαστηρίου, 

την επιλεξιμότητα και τις αρμοδιότητες 

των υποψηφίων για τη θέση του δικαστή, 

τις διαδικασίες επιλογής υποψηφίων, οι 

οποίες θα περιλαμβάνουν τη συμμετοχή 

διεθνών εμπειρογνωμόνων και το 

καθεστώς των δικαστών· 

 β) αποτελεσματικό σύστημα επαλήθευσης 

των δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων 

που πραγματοποιούνται από δημόσιους 

υπαλλήλους· 

 γ) την εξασφάλιση πολιτικής ισορροπίας 

με την εκπροσώπηση όλων των 

σημαντικών πολιτικών δυνάμεων, και 

ιδίως εκείνων που εκπροσωπούνται στη 

Βερχόβνα Ράντα, τόσο στη σύνθεση της 

Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής της 

Ουκρανίας όσο και στη σύνθεση όλων 

των περιφερειακών εκλογικών 

επιτροπών, καθώς και όλων των 
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επιτροπών των εκλογικών τμημάτων· 
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Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη 

διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 

άρθρο 7 παράγραφος 2, συμφωνεί με τις 

αρχές της Ουκρανίας σχετικά με σαφώς 

καθορισμένους όρους οικονομικής 

πολιτικής και χρηματοδοτικούς όρους, 

εστιάζοντας ιδιαίτερα στις διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις και την εξυγίανση των 

δημόσιων οικονομικών από τις οποίες 

εξαρτάται η μακροοικονομική 

χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης, που 

καθορίζονται σε Μνημόνιο Συνεννόησης 

(«Μνημόνιο Συνεννόησης») το οποίο 

περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα για την 

εκπλήρωση των εν λόγω όρων. Οι όροι 

οικονομικής πολιτικής και οι 

χρηματοδοτικοί όροι που καθορίζονται στο 

Μνημόνιο Συνεννόησης είναι συνεπείς με 

τις συμφωνίες ή τα μνημόνια που 

αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3, 

συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων 

μακροοικονομικής προσαρμογής και 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που 

εφαρμόζει η Ουκρανία με τη στήριξη του 

ΔΝΤ. 

1. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη 

διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 

άρθρο 7 παράγραφος 2, συμφωνεί με τις 

αρχές της Ουκρανίας σχετικά με σαφώς 

καθορισμένους πολιτικούς, οικονομικούς 

και χρηματοδοτικούς όρους, εστιάζοντας 

ιδιαίτερα στις κοινωνικά υπεύθυνες 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την 

εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών από 

τις οποίες εξαρτάται η μακροοικονομική 

χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης, που 

καθορίζονται σε μνημόνιο συνεννόησης 

(«Μνημόνιο Συνεννόησης») το οποίο 

περιλαμβάνει ακριβές χρονοδιάγραμμα 

και συγκεκριμένα κριτήρια μέτρησης για 

την εκπλήρωση των εν λόγω όρων. Οι 

πολιτικοί και χρηματοδοτικοί όροι που 

καθορίζονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης 

είναι συνεπείς με τις συμφωνίες ή τα 

μνημόνια που αναφέρονται στο άρθρο 1 

παράγραφος 3, συμπεριλαμβανομένων των 

προγραμμάτων μακροοικονομικής 

προσαρμογής και διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων που εφαρμόζει η 

Ουκρανία με τη στήριξη του ΔΝΤ. 

Or. en 

 


