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3.2.2021 A9-0219/7

Pozměňovací návrh 7
Michael Gahler
za skupinu PPE

Zpráva A9-0219/2020
Michael Gahler
Dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou
(2019/2202(INI))

Návrh usnesení
Právní východisko 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 s ohledem na nebývalé balíčky 
pomoci, které zavedla EU s cílem pomoci 
sousedním zemím v boji proti pandemii 
COVID-19, a zejména na úvěr ve výši 1,2 
miliardy EUR, který byl Ukrajině 
poskytnut na základě rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2020/701 ze dne 25. května 2020 o 
poskytnutí makrofinanční pomoci 
partnerským zemím procesu rozšíření a 
evropského sousedství v souvislosti s 
pandemií COVID-195,

________________________
5 Úř. věst. L 165, 27.5.2020, s. 31.

 s ohledem na nebývalé balíčky 
pomoci, které zavedla EU s cílem pomoci 
sousedním zemím v boji proti pandemii 
COVID-19, a zejména na dlouhodobý úvěr 
ve výši 1,2 miliardy EUR, který byl 
Ukrajině za velice příznivých podmínek 
poskytnut na základě rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2020/701 ze dne 25. května 2020 o 
poskytnutí makrofinanční pomoci 
partnerským zemím procesu rozšíření a 
evropského sousedství v souvislosti s 
pandemií COVID-195,

________________________
5 Úř. věst. L 165, 27.5.2020, s. 31.

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/8

Pozměňovací návrh 8
Michael Gahler
za skupinu PPE

Zpráva A9-0219/2020
Michael Gahler
Dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou
(2019/2202(INI))

Návrh usnesení
Právní východisko 21 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 s ohledem na stanovisko Benátské 
komise ze dne 10. prosince 2020 týkající 
se Ústavního soudu Ukrajiny,

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/9

Pozměňovací návrh 9
Michael Gahler
za skupinu PPE

Zpráva A9-0219/2020
Michael Gahler
Dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou
(2019/2202(INI))

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že omezená 
volební pozorovatelská mise ODIHR 
dospěla k závěru, že místní volby konané 
dne 25. října 2020 na Ukrajině byly 
zvláště důležité v návaznosti na nedávné 
decentralizační reformy, které přenesly 
značné pravomoci a zdroje na místní 
samosprávu, že volební proces byl obecně 
klidný, dobře organizovaný a 
transparentní, postupy byly většinou 
dodržovány a ústřední volební komise 
Ukrajiny celkově splnila všechny zákonné 
lhůty a fungovala nestranně, otevřeně a 
transparentně;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/10

Pozměňovací návrh 10
Michael Gahler
za skupinu PPE

Zpráva A9-0219/2020
Michael Gahler
Dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou
(2019/2202(INI))

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že Ukrajina sice 
dosáhla významného pokroku při 
provádění závazků souvisejících s dohodou 
o přidružení a v integraci s Unií, avšak 
několik zahájených reforem je nutno ještě 
dokončit, zejména v oblasti právního státu, 
řádné správy věcí veřejných a boje proti 
korupci, neboť navzdory značnému 
pokroku reformnímu procesu na Ukrajině i 
nadále brání rozsáhlá korupce; vzhledem k 
tomu, že je navíc třeba přijmout některá 
další opatření, aby se zabránilo jakémukoli 
zhoršení situace, zejména pokud jde o 
soudnictví;

J. vzhledem k tomu, že Ukrajina sice 
dosáhla významného pokroku při 
provádění závazků souvisejících s dohodou 
o přidružení a v integraci s Unií, avšak 
několik zahájených reforem je nutno ještě 
dokončit, zejména v oblasti právního státu, 
řádné správy věcí veřejných a boje proti 
korupci; vzhledem k tomu, že navzdory 
značnému pokroku reformnímu procesu na 
Ukrajině i nadále brání rozsáhlá korupce; 
vzhledem k tomu, že probíhající ústavní 
krize ohrožuje schopnost prezidenta a 
parlamentu Ukrajiny provádět reformy; 
vzhledem k tomu, že se zdá, že oligarchové 
opět získávají politický vliv; vzhledem k 
tomu, že je stále třeba přijmout některá 
další opatření, aby se zabránilo jakémukoli 
zhoršení situace, zejména pokud jde o 
soudnictví;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/11

Pozměňovací návrh 11
Michael Gahler
za skupinu PPE

Zpráva A9-0219/2020
Michael Gahler
Dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou
(2019/2202(INI))

Návrh usnesení
Bod odůvodnění T

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

T. vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 prohloubila problémy 
ukrajinského systému zdravotní péče: 
vzhledem k tomu, že ačkoli podle 
ukrajinského práva je zdravotní péče 
bezplatná, skutečnost, kterou mnoho 
občanů této země při vyhledávání lékařské 
péče zakouší, tomu nedopovídá;

T. vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 prohloubila problémy 
ukrajinského systému zdravotní péče: 
vzhledem k tomu, že ačkoli podle 
ukrajinského práva je zdravotní péče 
bezplatná, skutečnost, kterou mnoho 
občanů této země při vyhledávání lékařské 
péče zakouší, tomu nedopovídá kvůli 
bezdůvodně zdlouhavým reformním 
opatřením přijímaným ukrajinským 
ministerstvem zdravotnictví;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/12

Pozměňovací návrh 12
Michael Gahler
za skupinu PPE

Zpráva A9-0219/2020
Michael Gahler
Dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou
(2019/2202(INI))

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že dohoda o přidružení / 
prohloubená a komplexní dohoda o volném 
obchodu je výrazem společné ambice EU a 
Ukrajiny směřovat k politickému 
přidružení a hospodářské integraci a může 
sloužit jako předloha pro reformu, a 
zdůrazňuje jejich zásadní význam, zejména 
v současné výjimečné době; naléhavě 
vyzývá k plnému provedení dohody a k 
využití jejího potenciálu; dále naléhavě 
vyzývá ukrajinské orgány, aby navzdory 
problémům, které představuje pandemie 
COVID-19, ponechaly toto provádění mezi 
prioritami svých pracovních programů; 
zdůrazňuje, že pomoc EU Ukrajině 
podléhá přísné podmíněnosti, a opakuje, že 
je třeba, aby Ukrajina opět prokázala svůj 
závazek k reformě a dodržování zásad 
Unie; připomíná, že je třeba, aby dohoda o 
přidružení / prohloubená a komplexní 
dohoda o volném obchodu byla 
aktualizována tak, aby řádně zohledňovala 
vývoj regulačních rámců a potřeby 
hospodářského rozvoje, a aby byly 
posíleny monitorovací mechanismy;

1. konstatuje, že dohoda o přidružení / 
prohloubená a komplexní dohoda o volném 
obchodu je výrazem společné ambice EU a 
Ukrajiny směřovat k politickému 
přidružení a hospodářské integraci a může 
sloužit jako předloha pro reformu, a 
zdůrazňuje jejich zásadní význam, zejména 
v současné výjimečné době; naléhavě 
vyzývá k plnému provedení dohody a k 
využití jejího potenciálu; dále naléhavě 
vyzývá ukrajinské orgány, aby navzdory 
problémům, které představuje pandemie 
COVID-19, ponechaly toto provádění mezi 
prioritami svých pracovních programů; 
zdůrazňuje, že pomoc EU Ukrajině 
podléhá přísné podmíněnosti, a opakuje, že 
je třeba, aby Ukrajina opět prokázala svůj 
závazek k reformě a dodržování zásad 
Unie; připomíná, že je třeba, aby dohoda o 
přidružení / prohloubená a komplexní 
dohoda o volném obchodu byla 
aktualizována tak, aby řádně zohledňovala 
vývoj regulačních rámců a potřeby 
hospodářského rozvoje, a aby byly 
posíleny monitorovací mechanismy; 
doporučuje, aby EU a Ukrajina využily 
nadcházejícího pravidelného přezkumu 
plnění cílů dohody o přidružení s cílem 
prozkoumat možnosti aktualizace 
obchodních a odvětvových prvků;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/13

Pozměňovací návrh 13
Michael Gahler
za skupinu PPE

Zpráva A9-0219/2020
Michael Gahler
Dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou
(2019/2202(INI))

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá nebývalé balíčky pomoci, 
včetně makrofinanční pomoci, které 
Ukrajině jakožto součásti týmu Evropa 
poskytla Unie, která takto chtěla 
partnerským zemím pomoci vyrovnat se s 
mimořádnou situací v důsledku pandemie 
COVID-19; konstatuje, že se jedná o 
zásadní projev solidarity EU v době 
bezprecedentní krize; vyzývá ukrajinské 
orgány, aby vytvořily klima příznivé pro 
investice a urychleně provedly dohodnuté 
podmínky pro vyplácení makrofinanční 
pomoci EU v souladu s memorandem o 
porozumění;

2. vítá nebývalé balíčky pomoci, 
včetně makrofinanční pomoci, které 
Ukrajině jakožto součásti týmu Evropa 
poskytla Unie, která takto chtěla 
partnerským zemím pomoci vyrovnat se s 
mimořádnou situací v důsledku pandemie 
COVID-19; konstatuje, že se jedná o 
zásadní projev solidarity EU v době 
bezprecedentní krize; vyzývá ukrajinské 
orgány, aby vytvořily klima příznivé pro 
investice a urychleně provedly dohodnuté 
podmínky pro vyplácení makrofinanční 
pomoci EU v souladu s memorandem o 
porozumění; připomíná ukrajinské vládě, 
že vyplacení první tranše makrofinanční 
pomoci v celkové hodnotě 1,2 miliardy 
EUR, jež činila 600 milionů EUR, v 
prosinci 2020 bez jakýchkoli zvláštních 
politických podmínek bylo jednorázovou 
výjimkou kvůli naléhavé povaze této 
podpory a nesmí být zneužíváno k 
oslabení dohodnutých reforem;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/14

Pozměňovací návrh 14
Michael Gahler
za skupinu PPE

Zpráva A9-0219/2020
Michael Gahler
Dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou
(2019/2202(INI))

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vítá výsledky reformy zaměřené na 
decentralizaci a posílení postavení obcí, 
která byla zahájena v roce 2014 a ukázala 
se jako jedna z dosud nejúspěšnějších 
reforem; bere na vědomí podporu projektu 
U-LEAD, který vedl k vytvoření téměř 
1000 sloučených místních komunit, v nichž 
žije přibližně 11,7 milionů občanů; kladně 
hodnotí dosavadní kroky s cílem 
decentralizovat veřejné orgány a veřejné 
finance prostřednictvím balíčku právních 
aktů, jakož i jejich praktické provádění; 
zejména plně podporuje usnesení 
parlamentu Ukrajiny ze dne 17. července 
2020 o ustanovování a rušení rajónů, 
podle něhož se opatření týkající se 
konsolidace rajonů obecně vztahují i na 
území oblastí Krymu a okresy v Doněcké a 
Luhanské oblasti, které v současnosti 
nejsou pod kontrolou ukrajinské vlády;

17. vítá výsledky reformy zaměřené na 
decentralizaci a posílení postavení obcí, 
která byla zahájena v roce 2014 a ukázala 
se jako jedna z dosud nejúspěšnějších 
reforem; bere na vědomí podporu projektu 
U-LEAD, který vedl k vytvoření téměř 
1000 dobrovolně sloučených místních 
komunit, v nichž žije přibližně 11,7 
milionů občanů; kladně hodnotí dosavadní 
kroky s cílem decentralizovat veřejné 
orgány a veřejné finance prostřednictvím 
balíčku právních aktů, jakož i jejich 
praktické provádění; vyzývá Komisi, aby 
podrobně prostudovala detaily 
decentralizační reformy a případně ji 
využila jako úspěšnou případovou studii 
pro jiné země;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/15

Pozměňovací návrh 15
Michael Gahler
za skupinu PPE

Zpráva A9-0219/2020
Michael Gahler
Dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou
(2019/2202(INI))

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vítá uspořádání prvního kola 
místních voleb dne 25. října 2020, kdy 
účast přesáhla 36 % a které byly svobodné 
a spravedlivé, ale byly spojeny se 
souběžnou veřejnou konzultací, která podle 
OBSE/ODIHR vytvořila nepatřičnou 
politickou výhodu a zakryla oddělení státu 
a strany; vyzývá státní orgány, aby 
respektovaly autonomii místní samosprávy 
a podporovaly správní kapacity obcí a 
měst; vítá přechod na rozpočtový kodex, 
který jim zaručuje 60% podíl na místní 
dani z příjmu fyzických osob jako 
nezbytný příspěvek ke zdravým veřejným 
financím na místní úrovni; varuje před 
vytvářením paralelních struktur na místní 
úrovni, což by mohlo vést k sporům o 
kompetence, navrhuje však, aby bylo 
zváženo, že by osoby zastávající veřejné 
funkce měly dvojí pravomoci, a to jak 
místní, tak zároveň jako nejnižší orgán 
státu;

19. vítá uspořádání prvního kola 
místních voleb dne 25. října 2020, kdy 
účast přesáhla 36 % a které byly svobodné 
a spravedlivé, ale byly spojeny se 
souběžnou veřejnou konzultací, která podle 
OBSE/ODIHR vytvořila nepatřičnou 
politickou výhodu a zakryla oddělení státu 
a strany; vyzývá státní orgány, aby 
respektovaly autonomii místní samosprávy 
a podporovaly správní kapacity obcí a 
měst; vyzývá k zavedení koncepce 
územního veřejného subjektu jakožto 
právnické osoby, což je v Evropské unii 
zavedenou praxí, jež je uznána v Evropské 
chartě místní samosprávy; vítá přechod na 
rozpočtový kodex, který zaručuje 60% 
podíl na místní dani z příjmu fyzických 
osob jako nezbytný příspěvek ke zdravým 
veřejným financím na místní úrovni; varuje 
před vytvářením paralelních struktur na 
místní úrovni, což by mohlo vést k sporům 
o kompetence, navrhuje však, aby bylo 
zváženo, že by osoby zastávající veřejné 
funkce měly dvojí pravomoci, a to jak 
místní, tak zároveň jako nejnižší orgán 
státu; bere na vědomí usnesení 
parlamentu Ukrajiny ze dne 17. července 
2020 o ustanovování a rušení rajónů, 
podle něhož se opatření týkající se 
konsolidace rajónů obecně vztahují i na 
území oblastí Krymu a okresy v Doněcké a 
Luhanské oblasti, které v současnosti 
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nejsou pod kontrolou ukrajinské vlády;
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3.2.2021 A9-0219/16

Pozměňovací návrh 16
Michael Gahler
za skupinu PPE

Zpráva A9-0219/2020
Michael Gahler
Dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou
(2019/2202(INI))

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vítá úspěšné kroky v oblasti 
vědecké a technologické spolupráce, 
včetně kosmického průmyslu, a v oblasti 
obrany, zejména sbližování v provozních, 
vzdělávacích a institucionálních 
segmentech, a provádění nezbytných 
vnitřních změn v těchto odvětvích; chválí 
ochotu Ukrajiny účastnit se výzkumných 
programů rámcového programu pro 
výzkum a inovace Horizont Evropa a 
agentury ESA; bere na vědomí plodnou 
spolupráci mezi ministerstvem obrany 
Ukrajiny a Evropskou obrannou agenturou 
a vybízí k jejímu dalšímu rozvoji; vyzývá 
EU a Ukrajinu, aby posílily spolupráci v 
oblasti bezpečnosti a obrany a věnovaly 
zvláštní pozornost konfliktu na východní 
Ukrajině a snahám Ruska o narušení 
územní celistvosti Ukrajiny, a to 
prostřednictvím usmíření, spolupráce v 
oblasti kybernetické bezpečnosti a boje 
proti dezinformacím, jakož i úsilí o 
posílení odolnosti rodin, komunit a státních 
institucí;

21. vítá úspěšné kroky v oblasti 
vědecké a technologické spolupráce, 
včetně kosmického průmyslu, a v oblasti 
obrany, zejména sbližování v provozních, 
vzdělávacích a institucionálních 
segmentech, a provádění nezbytných 
vnitřních změn v těchto odvětvích; chválí 
ochotu Ukrajiny účastnit se výzkumných 
programů rámcového programu pro 
výzkum a inovace Horizont Evropa a 
agentury ESA; bere na vědomí plodnou 
spolupráci mezi ministerstvem obrany 
Ukrajiny a Evropskou obrannou agenturou 
a vybízí k jejímu dalšímu rozvoji; vyzývá 
EU a Ukrajinu, aby posílily spolupráci v 
oblasti bezpečnosti a obrany a věnovaly 
zvláštní pozornost konfliktu na východní 
Ukrajině a snahám Ruska o narušení 
svrchovanosti a územní celistvosti 
Ukrajiny, a to prostřednictvím usmíření, 
spolupráce v oblasti kybernetické 
bezpečnosti a boje proti dezinformacím, 
jakož i úsilí o posílení odolnosti rodin, 
komunit a státních institucí;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/17

Pozměňovací návrh 17
Michael Gahler
za skupinu PPE

Zpráva A9-0219/2020
Michael Gahler
Dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou
(2019/2202(INI))

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Územní celistvost a svrchovanost Ukrajiny

Or. en


