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BG Единство в многообразието BG

3.2.2021 A9-0219/7

Изменение 7
Михаел Галер
от името на групата PPE

Доклад A9-0219/2020
Михаел Галер
Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
(2019/2202(INI))

Предложение за резолюция
Позоваване 14

Предложение за резолюция Изменение

 като има предвид 
безпрецедентните пакети от мерки за 
подпомагане, които ЕС изготви, за да 
помогне на съседните страни в борбата 
с пандемията от COVID-19, и по-
специално заемите в размер на 1,2 
милиарда евро, предоставени на 
Украйна чрез Решение (ЕС) 2020/701 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 май 2020 г. за предоставяне на 
макрофинансова помощ на партньорите, 
обхванати от политиките за 
разширяване и съседство, в контекста на 
пандемията от COVID‐195,

________________________
5 ОВ L 165, 27.5.2020 г, стр. 31.

 като има предвид 
безпрецедентните пакети от мерки за 
подпомагане, които ЕС изготви, за да 
помогне на съседните страни в борбата 
с пандемията от COVID-19, и 
по-специално дългосрочните заеми в 
размер на 1,2 милиарда евро, 
предоставени на Украйна при много 
благоприятни условия чрез Решение 
(ЕС) 2020/701 на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 май 2020 г. 
за предоставяне на макрофинансова 
помощ на партньорите, обхванати от 
политиките за разширяване и съседство, 
в контекста на пандемията от 
COVID-195,

________________________
5 ОВ L 165, 27.5.2020 г, стр. 31.

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

3.2.2021 A9-0219/8

Изменение 8
Михаел Галер
от името на групата PPE

Доклад A9-0219/2020
Михаел Галер
Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
(2019/2202(INI))

Предложение за резолюция
Позоваване 21 a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

 като взе предвид становището 
на Венецианската комисия от 
10 декември 2020 г. относно 
Конституционния съд на Украйна,

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

3.2.2021 A9-0219/9

Изменение 9
Михаел Галер
от името на групата PPE

Доклад A9-0219/2020
Михаел Галер
Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
(2019/2202(INI))

Предложение за резолюция
Съображение Д a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Дa. като има предвид, че мисията 
за ограничено наблюдение на изборите 
на БДИПЧ заключи, че местните 
избори на 25 октомври 2020 г. в 
Украйна са били особено важни след 
неотдавнашните реформи за 
децентрализация, които са 
предоставили значителни 
правомощия и ресурси на местните 
органи на управление, че изборният 
процес като цяло е бил спокоен, добре 
организиран и прозрачен и 
процедурите до голяма степен са били 
спазени и че като цяло Централната 
избирателна комисия на Украйна е 
спазила всички законни срокове и е 
действала безпристрастно, открито 
и прозрачно;

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

3.2.2021 A9-0219/10

Изменение 10
Михаел Галер
от името на групата PPE

Доклад A9-0219/2020
Михаел Галер
Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
(2019/2202(INI))

Предложение за резолюция
Съображение Й

Предложение за резолюция Изменение

Й. като има предвид, че макар 
Украйна да е постигнала значителен 
напредък по отношение на 
изпълнението на свързаните със 
Споразумението за асоцииране 
ангажименти и интеграцията със Съюза, 
някои от започнатите реформи трябва да 
бъдат завършени, по-специално в 
областта на принципите на правовата 
държава, доброто управление и борбата 
с корупцията, тъй като въпреки 
осезаемия напредък широко 
разпространената корупция продължава 
да спъва процеса на реформи в Украйна; 
като има предвид освен това, че все 
още е необходимо да се приемат някои 
допълнителни мерки, за да се избегне 
връщане назад, като вниманието се 
насочи към съдебната система;

Й. като има предвид, че макар 
Украйна да е постигнала значителен 
напредък по отношение на 
изпълнението на свързаните със 
Споразумението за асоцииране 
ангажименти и интеграцията със Съюза, 
някои от започнатите реформи трябва да 
бъдат завършени, по-специално в 
областта на принципите на правовата 
държава, доброто управление и борбата 
с корупцията; като има предвид, че 
въпреки осезаемия напредък широко 
разпространената корупция продължава 
да спъва процеса на реформи в Украйна; 
като има предвид, че 
продължаващата конституционна 
криза представлява заплаха за 
способността на президента и 
Върховната рада да провеждат 
реформи; като има предвид, че 
олигарсите изглежда придобиват 
отново политическото влияние; като 
има предвид, че все още е необходимо 
да се приемат някои допълнителни 
мерки, за да се избегне връщане назад, 
като вниманието се насочи към 
съдебната система;

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

3.2.2021 A9-0219/11

Изменение 11
Михаел Галер
от името на групата PPE

Доклад A9-0219/2020
Михаел Галер
Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
(2019/2202(INI))

Предложение за резолюция
Съображение У

Предложение за резолюция Изменение

У. като има предвид, че пандемията 
от COVID-19 задълбочи проблемите на 
украинската здравна система; като има 
предвид, че независимо от факта, че 
съгласно украинското законодателство 
здравеопазването е безплатно, това не е 
реалността, с която много граждани на 
страната се сблъскват, когато се 
нуждаят медицинско лечение;

У. като има предвид, че пандемията 
от COVID-19 задълбочи проблемите на 
украинската здравна система; като има 
предвид, че независимо от факта, че 
съгласно украинското законодателство 
здравеопазването е безплатно, това не е 
реалността, с която много граждани на 
страната се сблъскват, когато се 
нуждаят медицинско лечение, поради 
необосновано проточилите се стъпки 
за реформа, предприети от 
украинското Министерство на 
здравеопазването;

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

3.2.2021 A9-0219/12

Изменение 12
Михаел Галер
от името на групата PPE

Доклад A9-0219/2020
Михаел Галер
Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
(2019/2202(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 1

Предложение за резолюция Изменение

1. отбелязва, че Споразумението за 
асоцииране/задълбочената и 
всeобхватна зона за свободна търговия 
представляват отражение на споделения 
стремеж на ЕС и Украйна към 
политическо асоцииране и 
икономическа интеграция и че те може 
да послужат като образец за реформи, и 
подчертава изключителното им 
значение, особено в сегашните 
извънредни времена; настоятелно 
призовава за пълното прилагане на 
споразумението и за реализирането на 
неговия потенциал; освен това 
настоятелно призовава украинските 
власти да запазят неговото изпълнение 
като приоритет в своите програми 
въпреки предизвикателствата, свързани 
с пандемията от COVID-19; подчертава, 
че помощта на ЕС за Украйна e 
обвързана със строги условия, и отново 
заявява, че е необходимо Украйна да 
докаже подновяването на 
ангажиментите си за провеждане на 
реформи и спазване на принципите на 
Съюза; припомня необходимостта от 
актуализиране на Споразумението за 
асоцииране/задълбочената и 
всeобхватна зона за свободна търговия, 
за да се вземат предвид надлежно 
развитието на регулаторните рамки и 
потребностите, свързани с 

1. отбелязва, че Споразумението за 
асоцииране/задълбочената и 
всeобхватна зона за свободна търговия 
представляват отражение на споделения 
стремеж на ЕС и Украйна към 
политическо асоцииране и 
икономическа интеграция и че те може 
да послужат като образец за реформи, и 
подчертава изключителното им 
значение, особено в сегашните 
извънредни времена; настоятелно 
призовава за пълното прилагане на 
споразумението и за реализирането на 
неговия потенциал; освен това 
настоятелно призовава украинските 
власти да запазят неговото изпълнение 
като приоритет в своите програми 
въпреки предизвикателствата, свързани 
с пандемията от COVID-19; подчертава, 
че помощта на ЕС за Украйна e 
обвързана със строги условия, и отново 
заявява, че е необходимо Украйна да 
докаже подновяването на 
ангажиментите си за провеждане на 
реформи и спазване на принципите на 
Съюза; припомня необходимостта от 
актуализиране на Споразумението за 
асоцииране/задълбочената и 
всeобхватна зона за свободна търговия, 
за да се вземат предвид надлежно 
развитието на регулаторните рамки и 
потребностите, свързани с 
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икономическото развитие, и да се 
укрепят механизмите за мониторинг;

икономическото развитие, и да се 
укрепят механизмите за мониторинг; 
препоръчва ЕС и Украйна да се 
възползват от предстоящия редовен 
преглед на постигането на целите на 
Споразумението за асоцииране, за да 
проучат възможностите за 
актуализиране на търговските и 
секторните елементи;

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

3.2.2021 A9-0219/13

Изменение 13
Михаел Галер
от името на групата PPE

Доклад A9-0219/2020
Михаел Галер
Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
(2019/2202(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. посреща със задоволство 
безпрецедентните пакети от помощ, 
включително макрофинансова помощ, 
предоставени от Съюза на Украйна като 
част от „Екип Европа“, за да се помогне 
на държавите партньори да се справят с 
извънредната ситуация, свързана с 
COVID-19; отбелязва, че това е важна 
проява на солидарността на ЕС по време 
на настоящата безпрецедентна криза; 
призовава украинските власти да 
създадат благоприятен за инвестициите 
климат и своевременно да изпълнят 
договорените условия за отпускането на 
макрофинансовата помощ от ЕС, 
посочени в меморандума за 
разбирателство;

2. посреща със задоволство 
безпрецедентните пакети от помощ, 
включително макрофинансова помощ, 
предоставени от Съюза на Украйна като 
част от „Екип Европа“, за да се помогне 
на държавите партньори да се справят с 
извънредната ситуация, свързана с 
COVID-19; отбелязва, че това е важна 
проява на солидарността на ЕС по време 
на настоящата безпрецедентна криза; 
призовава украинските власти да 
създадат благоприятен за инвестициите 
климат и своевременно да изпълнят 
договорените условия за отпускането на 
макрофинансовата помощ от ЕС, 
посочени в меморандума за 
разбирателство; припомня на 
правителството на Украйна, че 
отпускането през декември 2020 г. на 
първия транш от 600 милиона евро 
от макрофинансовата помощ в 
размер на 1,2 милиарда евро без 
каквито и да било конкретни 
политически условия беше 
еднократно изключение поради 
неотложния характер на тази 
подкрепа и не трябва да се използва 
неправомерно за отстъпване от 
договорените реформи;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/14

Изменение 14
Михаел Галер
от името на групата PPE

Доклад A9-0219/2020
Михаел Галер
Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
(2019/2202(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 17

Предложение за резолюция Изменение

17. посреща със задоволство 
постиженията на реформата за 
децентрализация и овластяване на 
общините, започната през 2014 г., която 
се оказа една от най-успешните 
реформи до момента; отчита подкрепата 
от страна на проекта U-LEAD, която 
доведе до формирането на почти 1000 
обединени местни общности с около 
11,7 милиона граждани; оценява 
положително предприетите до момента 
стъпки с оглед на децентрализирането 
на публичната власт и публичните 
финанси чрез пакет от правни актове и 
тяхното прилагане на практика; по-
специално подкрепя изцяло 
резолюцията на Върховната рада 
относно формирането и 
ликвидирането на райони от 17 юли 
2020 г., според която като правило 
мерките във връзка с 
консолидирането на районите ще 
бъдат приложими и за териториите 
на Крим и в Донецка и Луганска 
област, които понастоящем не се 
контролират от правителството на 
Украйна;

17. посреща със задоволство 
постиженията на реформата за 
децентрализация и овластяване на 
общините, започната през 2014 г., която 
се оказа една от най-успешните 
реформи до момента; отчита подкрепата 
от страна на проекта U-LEAD, която 
доведе до формирането на почти 1000 
доброволно обединени местни 
общности с около 11,7 милиона 
граждани; оценява положително 
предприетите до момента стъпки с 
оглед на децентрализирането на 
публичната власт и публичните финанси 
чрез пакет от правни актове и тяхното 
прилагане на практика; призовава 
Комисията да проучи подробно 
реформата за децентрализация и 
евентуално да я използва като успешен 
пример за други държави;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/15

Изменение 15
Михаел Галер
от името на групата PPE

Доклад A9-0219/2020
Михаел Галер
Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
(2019/2202(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 19

Предложение за резолюция Изменение

19. приветства организирането на 
първия тур на местните избори на 25 
октомври 2020 г., на които 
избирателната активност беше над 36% 
и които бяха свободни и честни, но 
които бяха съпроводени от успоредна 
обществена консултация, която според 
ОССЕ/БДИПЧ е създала неправомерно 
политическо предимство и е размила 
разграничението между държава и 
партия; призовава държавните органи да 
зачитат автономията на органите на 
местното самоуправление и да 
подпомагат административния 
капацитет на общините и градовете; 
приветства промяната на бюджетния 
кодекс с гаранция за дял от 60% от 
данъка върху доходите на физическите 
лица като необходим принос за 
стабилните публични финанси на 
местно равнище; предупреждава за 
опасността от създаването на паралелни 
структури на местно равнище, които 
биха могли да доведат до конкуренция 
по отношение на компетентността, но 
предлага да се разгледа възможността за 
възлагане на служителите на двойна 
компетентност, така че те да получат 
правомощия като представители на 
орган на местното самоуправление и 
същевременно да функционират като 
представители на държавен орган на 

19. приветства организирането на 
първия тур на местните избори на 25 
октомври 2020 г., на които 
избирателната активност беше над 36% 
и които бяха свободни и честни, но 
които бяха съпроводени от успоредна 
обществена консултация, която според 
ОССЕ/БДИПЧ е създала неправомерно 
политическо предимство и е размила 
разграничението между държава и 
партия; призовава държавните органи да 
зачитат автономията на органите на 
местното самоуправление и да 
подпомагат административния 
капацитет на общините и градовете; 
призовава за въвеждане на понятието 
за териториално публично 
образувание като юридическо лице, 
което е установената практика в 
Европейския съюз и е признато в 
Европейската харта за местно 
самоуправление; приветства промяната 
на бюджетния кодекс с гаранция за дял 
от 60% от данъка върху доходите на 
физическите лица като необходим 
принос за стабилните публични 
финанси на местно равнище; 
предупреждава за опасността от 
създаването на паралелни структури на 
местно равнище, които биха могли да 
доведат до конкуренция по отношение 
на компетентността, но предлага да се 
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най-ниско равнище; разгледа възможността за възлагане на 
служителите на двойна компетентност, 
така че те да получат правомощия като 
представители на орган на местното 
самоуправление и същевременно да 
функционират като представители на 
държавен орган на най-ниско равнище; 
отбелязва резолюцията на 
Върховната рада от 17 юли 2020 г. 
относно формирането и 
ликвидирането на райони, според 
която като правило мерките във 
връзка с консолидирането на 
районите ще бъдат приложими и за 
териториите на Крим и в Донецка и 
Луганска област, които понастоящем 
не се контролират от 
правителството на Украйна;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/16

Изменение 16
Михаел Галер
от името на групата PPE

Доклад A9-0219/2020
Михаел Галер
Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
(2019/2202(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 21

Предложение за резолюция Изменение

21. приветства успешните стъпки, 
предприети в областта на научното и 
технологичното сътрудничество, 
включително космическата 
промишленост, и в областта на 
отбраната, по-специално сближаването 
в оперативните, образователните и 
институционалните сегменти, и в 
осъществяването на необходимите 
вътрешни промени в тези сектори; 
приветства готовността на Украйна да 
участва в рамковaта програма на ЕС за 
научни изследвания и иновации 
„Хоризонт Европа“ и в 
научноизследователските програми на 
Европейската космическа агенция; 
отбелязва плодотворното 
сътрудничество между министерството 
на отбраната на Украйна и 
Европейската агенция по отбрана и 
насърчава неговото задълбочаване; 
призовава ЕС и Украйна да засилят 
сътрудничеството в областта на 
сигурността и отбраната и да отделят 
специално внимание на конфликта в 
източната част на Украйна и опитите на 
Русия да разруши териториална 
цялост на страната, като следват пътя 
на помирението, сътрудничеството в 
сферата на киберсигурността и борбата 
с дезинформацията, както и като 
работят за укрепване на устойчивостта 

21. приветства успешните стъпки, 
предприети в областта на научното и 
технологичното сътрудничество, 
включително космическата 
промишленост, и в областта на 
отбраната, по-специално сближаването 
в оперативните, образователните и 
институционалните сегменти, и в 
осъществяването на необходимите 
вътрешни промени в тези сектори; 
приветства готовността на Украйна да 
участва в рамковaта програма на ЕС за 
научни изследвания и иновации 
„Хоризонт Европа“ и в 
научноизследователските програми на 
Европейската космическа агенция; 
отбелязва плодотворното 
сътрудничество между министерството 
на отбраната на Украйна и 
Европейската агенция по отбрана и 
насърчава неговото задълбочаване; 
призовава ЕС и Украйна да засилят 
сътрудничеството в областта на 
сигурността и отбраната и да отделят 
специално внимание на конфликта в 
източната част на Украйна и опитите на 
Русия да подкопае суверенитета на 
страната и да наруши 
териториалната ѝ цялост, като 
следват пътя на помирението, 
сътрудничеството в сферата на 
киберсигурността и борбата с 
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на семействата, общностите и 
държавните институции;

дезинформацията, както и като работят 
за укрепване на устойчивостта на 
семействата, общностите и държавните 
институции;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/17

Изменение 17
Михаел Галер
от името на групата PPE

Доклад A9-0219/2020
Михаел Галер
Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
(2019/2202(INI))

Предложение за резолюция
Подзаглавие 3 a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Териториална цялост и суверенитет 
на Украйна

Or. en


