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6.6.2018 A8-0183/8 

Pakeitimas 8 

Helmut Scholz 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Tolesnė makrofinansinė parama Ukrainai 

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

 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

23 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(23) Sąjungos makrofinansinė parama 

turėtų būti teikiama atsižvelgiant į 

ekonominės politikos sąlygas, kurios turi 
būti nustatytos susitarimo memorandume. 

Siekiant užtikrinti vienodas įgyvendinimo 

sąlygas ir veiksmingumą, Komisijai turėtų 

būti suteikti įgaliojimai dėl tokių sąlygų 

derėtis su Ukrainos valdžios institucijomis, 

prižiūrint valstybių narių atstovų komitetui, 

kaip numatyta Reglamente (ES) 

Nr. 182/2011. Pagal tą reglamentą 

patariamoji procedūra paprastai turėtų būti 

taikoma visais atvejais, išskyrus tuos, kurie 

numatyti tame reglamente. Atsižvelgiant į 

galimą didelį paramos, kurios suma 

didesnė nei 90 mln. EUR, poveikį 

tikslinga, kad tą ribą viršijančioms 

operacijoms būtų taikoma nagrinėjimo 

procedūra. Atsižvelgiant į Sąjungos 

makrofinansinės paramos Ukrainai sumą, 

nagrinėjimo procedūra turėtų būti taikoma 

priimant susitarimo memorandumą, 

mažinant paramą ir laikinai sustabdant ar 

nutraukiant jos teikimą, 

(23) Sąjungos makrofinansinė parama 

turėtų būti teikiama atsižvelgiant į sąlygas, 

kuriomis nekenkiama šalies socialiniam ir 

ekonominiam stabilumui ir taip pat 

pamatuojamai siekiama kovoti su skurdu 
ir kurti darbo vietas, ir nemažinamos 

visuomenės galimybės naudotis sveikatos 

priežiūros paslaugomis ir energijos 

ištekliais. Šios sąlygos, įskaitant vertinimo 

kriterijus, turėtų būti nustatytos susitarimo 

memorandume. Siekiant užtikrinti 

vienodas įgyvendinimo sąlygas ir 

veiksmingumą, Komisijai turėtų būti 

suteikti įgaliojimai dėl tokių sąlygų derėtis 

su Ukrainos valdžios institucijomis, 

laikantis Europos Parlamento nurodymų 

ir po konsultacijų su atitinkamais 

Ukrainos suinteresuotaisiais subjektais ir 

socialiniais partneriais, prižiūrint 

valstybių narių atstovų komitetui, kaip 

numatyta Reglamente (ES) 

Nr. 182/2011.Šių derybų rezultatai turėtų 

būti nedelsiant pateikti Europos 

Parlamentui. Pagal tą reglamentą 

patariamoji procedūra paprastai turėtų būti 

taikoma visais atvejais, išskyrus tuos, kurie 

numatyti tame reglamente. Atsižvelgiant į 

galimą didelį paramos, kurios suma 

didesnė nei 90 mln. EUR, poveikį 

tikslinga, kad tą ribą viršijančioms 

operacijoms būtų taikoma nagrinėjimo 

procedūra. Atsižvelgiant į Sąjungos 
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makrofinansinės paramos Ukrainai sumą, 

nagrinėjimo procedūra turėtų būti taikoma 

priimant susitarimo memorandumą, 

mažinant paramą ir laikinai sustabdant ar 

nutraukiant jos teikimą, 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/9 

Pakeitimas 9 

Helmut Scholz 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Tolesnė makrofinansinė parama Ukrainai 

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

 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

2 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Išankstinė Sąjungos 

makrofinansinės paramos teikimo sąlyga 

yra ta, kad Ukraina turi paisyti veiksmingų 

demokratinių mechanizmų, įskaitant 

daugiapartinę parlamentinę sistemą, 

užtikrinti teisinę valstybę ir gerbti žmogaus 

teises. 

1. Išankstinė Sąjungos 

makrofinansinės paramos teikimo sąlyga 

yra ta, kad Ukraina turi paisyti veiksmingų 

demokratinių mechanizmų, įskaitant 

daugiapartinę parlamentinę sistemą, 

užtikrinti teisinę valstybę ir saviraiškos 

laisvės apsaugą bei gerbti žmogaus teises. 

Prieš išmokant antrąją dalį visų pirma 

reikia patikrinti, kokiu lygiu įgyvendinti 

sutarti konkretūs Sąjungos 

makrofinansinės paramos tikslai, susiję 

su Ukrainos viešųjų finansų valdymo 

sistemų efektyvumo, skaidrumo ir 

atskaitomybės didinimu, veiksmingos 

kovos su korupcija ir pinigų plovimu bei 

mokesčių vengimu užtikrinimu, taip pat 

finansų ir bankų sektoriaus valdymo ir 

priežiūros užtikrinimu ir socialiai 

priimtinų struktūrinių reformų, skirtų 

tvariam ir integraciniam augimui, darbo 

vietų kūrimui, pagrindinių paslaugų 

gyventojams išsaugojimui ir fiskaliniam 

konsolidavimui remti, skatinimu. 

Komisija ir Europos išorės veiksmų 

tarnyba nuolat stebi, kaip vykdomos 

išankstinės sąlygos ir kaip siekiama tų 

tikslų, ir pateikia ataskaitą Europos 

Parlamentui ir Tarybai. 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/10 

Pakeitimas 10 

Helmut Scholz 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Tolesnė makrofinansinė parama Ukrainai 

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

 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

2 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Išankstinė Sąjungos 

makrofinansinės paramos teikimo sąlyga 

yra ta, kad Ukraina turi paisyti veiksmingų 

demokratinių mechanizmų, įskaitant 

daugiapartinę parlamentinę sistemą, 

užtikrinti teisinę valstybę ir gerbti žmogaus 

teises. 

1. Išankstinė Sąjungos 

makrofinansinės paramos teikimo sąlyga 

yra ta, kad Ukraina turi įvykdyti ankstesnių 

ir būsimų MFP programų sąlygas, visų 

pirma, susijusias su kova su korupcija, 

paisyti veiksmingų demokratinių 

mechanizmų, įskaitant daugiapartinę 

parlamentinę sistemą, užtikrinti teisinę 

valstybę, saviraiškos laisvę ir žiniasklaidos 

pliuralizmą ir gerbti žmogaus teises, 

įskaitant pagarbą tautinėms mažumoms. 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/11 

Pakeitimas 11 

Helmut Scholz 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Tolesnė makrofinansinė parama Ukrainai 

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

 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

2 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Todėl Europos Sąjungos ir 

Ukrainos susitarimo memorandume 

pateikiamose išankstinėse Sąjungos 

makrofinansinės paramos dalių 

išmokėjimo sąlygose, be kita ko, 

nurodoma, kad: 

 a) turi būti priimti teisės aktai dėl kovos 

su korupcija teismo įsteigimo ir veiklos, 

atsižvelgiant į Venecijos komisijos 

rekomendacijas, visų pirma, dėl teismo 

kompetencijos sričių, kandidatų teisėjo 

pareigoms užimti tinkamumo ir 

kompetencijos, kandidatų atrankos 

proceso, kuriame turi dalyvauti 

tarptautiniai ekspertai, ir teisėjų statuso; 

 b) turi būti nustatyta veiksminga valstybės 

pareigūnų turto deklaracijų tikrinimo 

sistema; 

 c) Ukrainos centrinės rinkimų komisijos 

sudėtis turi atspindėti politinę 

pusiausvyrą, kad būtų atstovaujama 

visoms svarbioms politinėms jėgoms, visų 

pirma, toms, kurių narių yra 

Aukščiausioje Radoje, ir kad šio principo 

būtų laikomasi nustatant visų apygardų 

rinkimų komisijų ir visų apylinkių 

rinkimų komisijų sudėtį. 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/12 

Pakeitimas 12 

Helmut Scholz 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Tolesnė makrofinansinė parama Ukrainai 

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

 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

3 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Laikydamasi 7 straipsnio 2 dalyje 

nurodytos nagrinėjimo procedūros, 

Komisija susitaria su Ukrainos valdžios 

institucijomis dėl Sąjungos 

makrofinansinei paramai taikytinų aiškiai 

apibrėžtų ekonominės politikos ir 

finansinių sąlygų, daugiausia dėmesio 

skirdama struktūrinėms reformoms ir 

patikimiems viešiesiems finansams, kurios 

turi būti išdėstytos susitarimo 

memorandume (toliau – susitarimo 

memorandumas), į kurį įtraukiamas tų 

sąlygų įgyvendinimo tvarkaraštis. 

Susitarimo memorandume nustatytos 

ekonominės politikos ir finansinės sąlygos 

derinamos su 1 straipsnio 3 dalyje 

nurodytais susitarimais ar susitarimų 

memorandumais, įskaitant 

makroekonominio koregavimo ir 

struktūrinių reformų programas, kurias 

TVF remiant įgyvendina Ukraina. 

1. Laikydamasi 7 straipsnio 2 dalyje 

nurodytos nagrinėjimo procedūros, 

Komisija susitaria su Ukrainos valdžios 

institucijomis dėl Sąjungos 

makrofinansinei paramai taikytinų aiškiai 

apibrėžtų politinių, ekonominių ir 

finansinių sąlygų, daugiausia dėmesio 

skirdama socialiniu požiūriu atsakingoms 

struktūrinėms reformoms ir patikimiems 

viešiesiems finansams, kurios turi būti 

išdėstytos susitarimo memorandume (toliau 

– susitarimo memorandumas), į kurį 

įtraukiamas detalus tų sąlygų 

įgyvendinimo tvarkaraštis ir konkretūs tų 

sąlygų įgyvendinimo vertinimo kriterijai. 

Susitarimo memorandume nustatytos 

politinės ir finansinės sąlygos derinamos su 

1 straipsnio 3 dalyje nurodytais 

susitarimais ar susitarimų memorandumais, 

įskaitant makroekonominio koregavimo ir 

struktūrinių reformų programas, kurias 

TVF remiant įgyvendina Ukraina. 

Or. en 

 


