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6.6.2018 A8-0183/8 

Amendamentul  8 

Helmut Scholz 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Acordarea unei asistențe macrofinanciare suplimentare Ucrainei 

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

 

Propunere de decizie 

Considerentul 23 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(23) Asistența macrofinanciară din 

partea Uniunii ar trebui să facă obiectul 

unor condiții de politică economică, care 

urmează a fi consemnate într-un 

memorandum de înțelegere. Pentru a se 

asigura condiții de punere în aplicare 

uniforme și din motive de eficiență, 

Comisia ar trebui să fie abilitată să 

negocieze aceste condiții cu autoritățile 

ucrainene, sub supravegherea comitetului 

reprezentanților statelor membre, în 

conformitate cu Regulamentul (UE) 

nr. 182/2011. În temeiul acestui 

regulament, procedura de consultare ar 

trebui să se aplice, ca regulă generală, 

tuturor cazurilor care nu sunt prevăzute în 

regulamentul respectiv. Având în vedere 

impactul potențial important al asistenței, 

de peste 90 de milioane EUR, este adecvat 

ca pentru operațiunile care depășesc acest 

prag să se utilizeze procedura de 

examinare. Luând în considerare 

cuantumul asistenței macrofinanciare puse 

la dispoziția Ucrainei de către Uniune, 

procedura de examinare ar trebui să se 

aplice adoptării memorandumului de 

înțelegere și oricărei reduceri, suspendări 

sau anulări a asistenței, 

(23) Asistența macrofinanciară din 

partea Uniunii ar trebui să facă obiectul 

unor condiții care să nu pună în pericol 

stabilitatea socioeconomică a statului și să 

se concentreze într-o anumită măsură 

asupra luptei împotriva sărăciei și asupra 

creării de locuri de muncă, precum și a 

garantării accesului populației la servicii 

de sănătate și la energie. Aceste condiții 

ar trebui să se regăsească într-un 

memorandum de înțelegere, alături de 

criterii de măsurare adecvate. Pentru a se 

asigura condiții de punere în aplicare 

uniforme și din motive de eficiență, 

Comisia ar trebui să fie abilitată să 

negocieze aceste condiții cu autoritățile 

ucrainene, conform cerințelor 

Parlamentului European și după 

consultări cu părțile interesate relevante 

și partenerii sociali din Ucraina, sub 

supravegherea comitetului reprezentanților 

statelor membre, în conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011. 

Rezultatul negocierii ar trebui transmis 

fără întârziere Parlamentului European. 

În temeiul acestui regulament, procedura 

de consultare ar trebui să se aplice, ca 

regulă generală, tuturor cazurilor care nu 

sunt prevăzute în regulamentul respectiv. 

Având în vedere impactul potențial 

important al asistenței, de peste 90 de 

milioane EUR, este adecvat ca pentru 
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operațiunile care depășesc acest prag să se 

utilizeze procedura de examinare. Luând în 

considerare cuantumul asistenței 

macrofinanciare puse la dispoziția Ucrainei 

de către Uniune, procedura de examinare ar 

trebui să se aplice adoptării 

memorandumului de înțelegere și oricărei 

reduceri, suspendări sau anulări a 

asistenței, 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/9 

Amendamentul  9 

Helmut Scholz 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Acordarea unei asistențe macrofinanciare suplimentare Ucrainei 

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

 

Propunere de decizie 

Articolul 2 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. O condiție prealabilă pentru 

acordarea asistenței macrofinanciare din 

partea Uniunii este ca Ucraina să respecte 

atât mecanisme democratice efective – 

inclusiv un sistem parlamentar pluripartit – 

cât și statul de drept, și să garanteze 

respectarea drepturilor omului. 

1. O condiție prealabilă pentru 

acordarea asistenței macrofinanciare din 

partea Uniunii este ca Ucraina să respecte 

atât mecanisme democratice efective – 

inclusiv un sistem parlamentar pluripartit – 

cât și statul de drept, și să garanteze 

protecția libertății de exprimare și 

respectarea drepturilor omului. Anterior 

plății celei de a doua tranșe trebuie 

evaluat gradul în care au fost atinse 

obiectivele specifice ale asistenței 

macrofinanciare oferite de Uniune pentru 

a se consolida eficiența, transparența și 

răspunderea sistemelor de gestionare a 

finanțelor publice din Ucraina, pentru a 

se asigura combaterea efectivă a 

corupției, a spălării banilor și a eludării 

fiscale, pentru a se garanta guvernanța și 

supravegherea sectorului financiar și 

bancar și pentru a se promova reforme 

structurale responsabile din punct de 

vedere social având ca scop sprijinirea 

creșterii economice durabile și favorabile 

incluziunii, crearea de locuri de muncă, 

menținerea serviciilor de bază pentru 

populație și consolidarea bugetară. Atât 

îndeplinirea condițiilor prealabile, cât și 

realizarea obiectivelor respective sunt 

monitorizate periodic de către Comisie și 

Serviciul European de Acțiune Externă, 

care urmează să prezinte rapoarte 

Parlamentului European și Consiliului. 
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Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/10 

Amendamentul  10 

Helmut Scholz 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Acordarea unei asistențe macrofinanciare suplimentare Ucrainei 

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

 

Propunere de decizie 

Articolul 2 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. O condiție prealabilă pentru 

acordarea asistenței macrofinanciare din 

partea Uniunii este ca Ucraina să respecte 

atât mecanisme democratice efective – 

inclusiv un sistem parlamentar pluripartit – 

cât și statul de drept, și să garanteze 

respectarea drepturilor omului. 

1. O condiție prealabilă pentru 

acordarea asistenței macrofinanciare din 

partea Uniunii este ca Ucraina să 

îndeplinească condițiile aferente 

programelor de AMF anterioare și 

viitoare, în special cele privind 

combaterea corupției, să respecte atât 

mecanisme democratice efective – inclusiv 

un sistem parlamentar pluripartit – cât și 

statul de drept, libertatea de exprimare, 

pluralismul mass-mediei și să garanteze 

respectarea drepturilor omului, inclusiv 

respectarea minorităților naționale; 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/11 

Amendamentul  11 

Helmut Scholz 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Acordarea unei asistențe macrofinanciare suplimentare Ucrainei 

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

 

Propunere de decizie 

Articolul 2 – alineatul 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Memorandumul de înțelegere între 

Uniune și Ucraina prevede, așadar, 

următoarele condiții prealabile pentru 

plata tranșelor asistenței macrofinanciare 

din partea Uniunii: 

 (a) adoptarea legislației privind instituirea 

și funcționarea instanței anticorupție, 

care să fie în conformitate cu 

recomandările Comisiei de la Veneția, 

mai ales privind competențele instanței, 

eligibilitatea și competențele candidaților 

pentru postul de judecător, procesul de 

selecție a candidaților, care va presupune 

participarea experților internaționali, și 

statutul judecătorilor; 

 (b) instituirea unui sistem eficace pentru 

a verifica declarațiile de avere ale 

funcționarilor publici; 

 (c) faptul că componența Comisiei 

electorale centrale a Ucrainei reflectă un 

echilibru politic ce reprezintă toate forțele 

politice relevante, în special pe cele 

reprezentate în cadrul Verhovna Rada, și 

este reprodusă atât în componența tuturor 

comisiilor electorale districtuale, cât și a 

tuturor comisiilor electorale locale; 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/12 

Amendamentul  12 

Helmut Scholz 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Acordarea unei asistențe macrofinanciare suplimentare Ucrainei 

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

 

Propunere de decizie 

Articolul 3 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În conformitate cu procedura de 

examinare menționată la articolul 7 

alineatul (2), Comisia convine cu 

autoritățile ucrainene asupra unor condiții 

financiare și de politică economică clar 

definite, axate pe reforme structurale și pe 

finanțe publice solide, în funcție de care 

urmează să fie acordată asistența 

macrofinanciară din partea Uniunii și care 

urmează să fie stabilite într-un 

memorandum de înțelegere (denumit în 

continuare „memorandumul de înțelegere”) 

care cuprinde un calendar pentru 

îndeplinirea condițiilor respective. 

Condițiile financiare și de politică 

economică prevăzute în memorandumul de 

înțelegere sunt coerente cu acordurile sau 

înțelegerile menționate la articolul 1 

alineatul (3), inclusiv cu programele de 

reformă structurală și de ajustare 

macroeconomică implementate de Ucraina 

cu sprijinul FMI. 

1. În conformitate cu procedura de 

examinare menționată la articolul 7 

alineatul (2), Comisia convine cu 

autoritățile ucrainene asupra unor condiții 

politice, economice și financiare clar 

definite, axate pe reforme structurale 

responsabile din punct de vedere social și 

pe finanțe publice solide, în funcție de care 

urmează să fie acordată asistența 

macrofinanciară din partea Uniunii și care 

urmează să fie stabilite într-un 

memorandum de înțelegere (denumit în 

continuare „memorandumul de înțelegere”) 

care cuprinde un calendar precis și criterii 

de măsurare specifice pentru îndeplinirea 

condițiilor respective. Condițiile financiare 

și politice prevăzute în memorandumul de 

înțelegere sunt coerente cu acordurile sau 

înțelegerile menționate la articolul 1 

alineatul (3), inclusiv cu programele de 

reformă structurală și de ajustare 

macroeconomică implementate de Ucraina 

cu sprijinul FMI. 

Or. en 

 


