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3.2.2021 A9-0219/7

Tarkistus 7
Michael Gahler
PPE-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0219/2020
Michael Gahler
EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano
(2019/2202(INI))

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 14 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 ottaa huomioon EU:n 
käyttöönottamat ennennäkemättömät 
avustuspaketit, joilla autetaan naapurimaita 
covid-19-pandemian torjumisessa, ja 
erityisesti 1,2 miljardin euron lainat, jotka 
myönnettiin Ukrainalle 25. toukokuuta 
2020 annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksellä (EU) 2020/701 
makrotaloudellisen rahoitusavun 
myöntämisestä laajentumis- ja 
naapuruuskumppaneille covid-19-
pandemian yhteydessä5,

________________________
5 EUVL L 165, 27.5.2020, s. 31.

ottaa huomioon EU:n käyttöönottamat 
ennennäkemättömät avustuspaketit, joilla 
autetaan naapurimaita covid-19-pandemian 
torjumisessa, ja erityisesti 1,2 miljardin 
euron pitkäaikaiset lainat, jotka 
myönnettiin Ukrainalle erittäin suotuisin 
ehdoin 25. toukokuuta 2020 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksellä (EU) 2020/701 
makrotaloudellisen rahoitusavun 
myöntämisestä laajentumis- ja 
naapuruuskumppaneille covid-19-
pandemian yhteydessä5,

________________________
5 EUVL L 165, 27.5.2020, s. 31.

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/8

Tarkistus 8
Michael Gahler
PPE-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0219/2020
Michael Gahler
EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano
(2019/2202(INI))

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 21 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 ottaa huomioon Venetsian 
komission 10. joulukuuta 2020 antaman 
lausunnon Ukrainan 
perustuslakituomioistuimesta,

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/9

Tarkistus 9
Michael Gahler
PPE-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0219/2020
Michael Gahler
EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano
(2019/2202(INI))

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. ottaa huomioon, että rajoitettua 
vaalitarkkailua suorittava ODIHRin 
valtuuskunta luonnehti Ukrainassa 25. 
lokakuuta 2020 pidettyjä paikallisvaaleja 
erityisen merkittäviksi johtuen vastikään 
toteutetuista hallinnon 
hajauttamisuudistuksista, joissa 
paikallishallinnolle siirrettiin 
huomattavat valtuudet ja resurssit, sekä 
totesi, että vaaliprosessi sujui yleensä 
rauhallisesti ja oli hyvin organisoitu ja 
avoin, että enimmäkseen menettelyjä 
noudatettiin ja että kaiken kaikkiaan 
Ukrainan keskusvaalilautakunta oli 
noudattanut kaikkia lakisääteisiä 
määräaikoja ja toiminut puolueettomasti, 
avoimesti ja läpinäkyvästi;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/10

Tarkistus 10
Michael Gahler
PPE-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0219/2020
Michael Gahler
EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano
(2019/2202(INI))

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. katsoo, että vaikka Ukraina on 
edistynyt merkittävästi 
assosiaatiosopimukseen liittyvien 
sitoumustensa täytäntöönpanossa ja 
yhdentymisessä unioniin, monet 
aloitetuista uudistuksista on saatettava 
päätökseen erityisesti oikeusvaltion, hyvän 
hallintotavan ja korruption torjunnan 
aloilla, koska huomattavasta edistymisestä 
huolimatta laajalle levinnyt korruptio 
haittaa edelleen Ukrainan 
uudistusprosessia; ottaa lisäksi huomioon, 
että joitakin lisätoimenpiteitä on vielä 
toteutettava taantumisen välttämiseksi ja 
niissä on keskityttävä oikeuslaitokseen;

J. katsoo, että vaikka Ukraina on 
edistynyt merkittävästi 
assosiaatiosopimukseen liittyvien 
sitoumustensa täytäntöönpanossa ja 
yhdentymisessä unioniin, monet 
aloitetuista uudistuksista on saatettava 
päätökseen erityisesti oikeusvaltion, hyvän 
hallintotavan ja korruption torjunnan 
aloilla; katsoo, että huomattavasta 
edistyksestä huolimatta laajalle levinnyt 
korruptio haittaa edelleen Ukrainan 
uudistusprosessia; ottaa huomioon, että 
meneillään oleva perustuslaillinen kriisi 
uhkaa presidentin ja Verhovna Radan 
kykyä toteuttaa uudistuksia; panee 
merkille, että oligarkit näyttävät saavan 
jälleen poliittista vaikutusvaltaa; ottaa 
huomioon, että joitakin lisätoimenpiteitä on 
vielä toteutettava taantumisen välttämiseksi 
ja niissä on keskityttävä oikeuslaitokseen;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/11

Tarkistus 11
Michael Gahler
PPE-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0219/2020
Michael Gahler
EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano
(2019/2202(INI))

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan T kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

T. ottaa huomioon, että covid-19-
pandemia on syventänyt Ukrainan 
terveydenhuoltojärjestelmän ongelmia; 
ottaa huomioon, että vaikka Ukrainan 
lainsäädännön mukaan terveydenhuolto on 
maksutonta, maksuttomuus ei toteudu 
todellisuudessa monen sairaanhoitoa 
hakevan maan kansalaisen kohdalla;

T. ottaa huomioon, että covid-19-
pandemia on syventänyt Ukrainan 
terveydenhuoltojärjestelmän ongelmia; 
ottaa huomioon, että vaikka Ukrainan 
lainsäädännön mukaan terveydenhuolto on 
maksutonta, maksuttomuus ei toteudu 
todellisuudessa monen sairaanhoitoa 
hakevan maan kansalaisen kohdalla, koska 
Ukrainan terveysministeriön toteuttamat 
uudistustoimet ovat kohtuuttomasti 
pitkittyneet;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/12

Tarkistus 12
Michael Gahler
PPE-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0219/2020
Michael Gahler
EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano
(2019/2202(INI))

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toteaa, että assosiaatiosopimus sekä 
pitkälle menevä ja laaja-alainen 
vapaakauppasopimus merkitsevät EU:n ja 
Ukrainan yhteistä pyrkimystä siirtyä kohti 
poliittista assosiaatiota ja taloudellista 
yhdentymistä ja että ne voivat muodostaa 
alustavan suunnitelman uudistuksille, ja 
korostaa niiden äärimmäisen suurta 
merkitystä erityisesti näinä 
poikkeusaikoina; kehottaa panemaan 
sopimuksen täysimääräisesti täytäntöön ja 
hyödyntämään sen tarjoamia 
mahdollisuuksia; kehottaa lisäksi Ukrainan 
viranomaisia pitämään sen 
täytäntöönpanoa ensisijaisena huolimatta 
covid-19-pandemian aiheuttamista 
haasteista; korostaa, että Ukrainalle 
annettavaan EU:n apuun sovelletaan 
tiukkoja ehtoja, ja toistaa, että Ukrainan on 
osoitettava jälleen sitoutumisensa 
uudistuksiin ja unionin periaatteiden 
noudattamiseen; muistuttaa 
assosiaatiosopimuksen / pitkälle menevän 
ja laaja-alaisen vapaakauppasopimuksen 
päivittämisen tarpeellisuudesta, 
sääntelykehysten ja talouskehitystarpeiden 
kehityksen asianmukaisesta huomioon 
ottamisesta sekä seurantamekanismien 
vahvistamisesta;

1. toteaa, että assosiaatiosopimus sekä 
pitkälle menevä ja laaja-alainen 
vapaakauppasopimus merkitsevät EU:n ja 
Ukrainan yhteistä pyrkimystä siirtyä kohti 
poliittista assosiaatiota ja taloudellista 
yhdentymistä ja että ne voivat muodostaa 
alustavan suunnitelman uudistuksille, ja 
korostaa niiden äärimmäisen suurta 
merkitystä erityisesti näinä 
poikkeusaikoina; kehottaa panemaan 
sopimuksen täysimääräisesti täytäntöön ja 
hyödyntämään sen tarjoamia 
mahdollisuuksia; kehottaa lisäksi Ukrainan 
viranomaisia pitämään sen 
täytäntöönpanoa ensisijaisena huolimatta 
covid-19-pandemian aiheuttamista 
haasteista; korostaa, että Ukrainalle 
annettavaan EU:n apuun sovelletaan 
tiukkoja ehtoja, ja toistaa, että Ukrainan on 
osoitettava jälleen sitoutumisensa 
uudistuksiin ja unionin periaatteiden 
noudattamiseen; muistuttaa 
assosiaatiosopimuksen / pitkälle menevän 
ja laaja-alaisen vapaakauppasopimuksen 
päivittämisen tarpeellisuudesta, 
sääntelykehysten ja talouskehitystarpeiden 
kehityksen asianmukaisesta huomioon 
ottamisesta sekä seurantamekanismien 
vahvistamisesta; suosittaa, että EU ja 
Ukraina hyödyntävät 
assosiaatiosopimuksen tavoitteiden 
saavuttamista koskevaa tulevaa 
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säännöllistä uudelleentarkastelua 
tutkiakseen mahdollisuuksia päivittää 
kauppaa koskevia ja alakohtaisia 
osatekijöitä;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/13

Tarkistus 13
Michael Gahler
PPE-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0219/2020
Michael Gahler
EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano
(2019/2202(INI))

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. suhtautuu myönteisesti 
ennennäkemättömiin avustuspaketteihin, 
joihin kuuluu myös unionin Ukrainalle 
osana Team Europe -hanketta myöntämä 
makrotaloudellinen rahoitusapu, jolla 
kumppanimaita autetaan covid-19-
hätätilasta selviämiseksi; toteaa, että tämä 
on ratkaisevan tärkeä osoitus EU:n 
solidaarisuudesta ennennäkemättömän 
kriisin aikana; kehottaa Ukrainan 
viranomaisia luomaan investointeja 
edistävän ilmapiirin ja panemaan nopeasti 
täytäntöön yhteisymmärryspöytäkirjassa 
esitetyt EU:n makrotaloudellisen 
rahoitusavun edellyttämät ehdot;

2. suhtautuu myönteisesti 
ennennäkemättömiin avustuspaketteihin, 
joihin kuuluu myös unionin Ukrainalle 
osana Team Europe -hanketta myöntämä 
makrotaloudellinen rahoitusapu, jolla 
kumppanimaita autetaan covid-19-
hätätilasta selviämiseksi; toteaa, että tämä 
on ratkaisevan tärkeä osoitus EU:n 
solidaarisuudesta ennennäkemättömän 
kriisin aikana; kehottaa Ukrainan 
viranomaisia luomaan investointeja 
edistävän ilmapiirin ja panemaan nopeasti 
täytäntöön yhteisymmärryspöytäkirjassa 
esitetyt EU:n makrotaloudellisen 
rahoitusavun edellyttämät ehdot; 
muistuttaa Ukrainan hallitusta siitä, että 
1,2 miljardin euron makrotaloudellisen 
rahoitusavun ensimmäisen erän 
maksaminen 600 miljoonan euron 
suuruisena joulukuussa 2020 ilman 
erityisiä toimintapoliittisia ehtoja oli 
kertaluonteinen poikkeus, joka johtui 
tuen kiireellisestä luonteesta, eikä sitä saa 
käyttää väärin sovituista uudistuksista 
laistamiseen;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/14

Tarkistus 14
Michael Gahler
PPE-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0219/2020
Michael Gahler
EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano
(2019/2202(INI))

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. suhtautuu myönteisesti vuonna 
2014 aloitetun hallinnon hajauttamista ja 
kuntien itsehallinnon edistämistä koskevan 
uudistuksen saavutuksiin, ja katsoo, että se 
on osoittautunut yhdeksi 
menestyksekkäimmistä uudistuksista tähän 
mennessä; panee merkille U-LEAD-
hankkeen tuen, jonka tuloksena syntyi 
lähes tuhat yhdistettyä paikallisyhteisöä, 
joissa on noin 11,7 miljoonaa kansalaista; 
pitää myönteisinä tähän mennessä 
toteutettuja toimia julkisten viranomaisten 
ja julkisen rahoituksen hajauttamiseksi 
säädöspaketin ja säädösten käytännön 
täytäntöönpanon avulla; tukee täysin 
Ukrainan parlamentin paikallisalueiden 
(rajonit) muodostamisesta ja 
lakkauttamisesta 17. heinäkuuta 2020 
antamaa päätöslauselmaa, jonka mukaan 
rajonien vakiinnuttamista koskevia 
järjestelyjä sovelletaan pääsääntöisesti 
myös Ukrainan hallituksen valvonnan 
ulkopuolella nykyisin oleviin Krimin sekä 
Donetskin ja Luhanskin alueisiin;

17. suhtautuu myönteisesti vuonna 
2014 aloitetun hallinnon hajauttamista ja 
kuntien itsehallinnon edistämistä koskevan 
uudistuksen saavutuksiin, ja katsoo, että se 
on osoittautunut yhdeksi 
menestyksekkäimmistä uudistuksista tähän 
mennessä; panee merkille U-LEAD-
hankkeen tuen, jonka tuloksena syntyi 
lähes tuhat vapaaehtoisuuden perusteella 
yhdistettyä paikallisyhteisöä, joissa on noin 
11,7 miljoonaa kansalaista; pitää 
myönteisinä tähän mennessä toteutettuja 
toimia julkisten viranomaisten ja julkisen 
rahoituksen hajauttamiseksi säädöspaketin 
ja säädösten käytännön täytäntöönpanon 
avulla; kehottaa komissiota tutkimaan 
tarkkaan hallinnon 
hajauttamisuudistuksen yksityiskohdat ja 
mahdollisesti esittämään kyseisen 
tapaustutkimuksen onnistuneena 
esimerkkinä muille maille;

Or. en



AM\1224006FI.docx PE662.893v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

3.2.2021 A9-0219/15

Tarkistus 15
Michael Gahler
PPE-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0219/2020
Michael Gahler
EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano
(2019/2202(INI))

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. pitää myönteisenä, että 
25. lokakuuta 2020 järjestettiin 
ensimmäinen paikallisvaalien kierros, 
jonka äänestysprosentti oli yli 36 prosenttia 
ja joka oli vapaa ja oikeudenmukainen 
mutta johon liittyi rinnakkainen julkinen 
kuuleminen, joka Etyjin demokraattisten 
instituutioiden ja ihmisoikeuksien 
toimiston (ODIHR) mukaan loi 
perusteetonta poliittista etua ja hämärsi 
valtion ja puolueen erottamista toisistaan; 
kehottaa valtion viranomaisia 
kunnioittamaan paikallisen itsehallinnon 
itsemääräämisoikeutta ja tukemaan kuntien 
ja kaupunkien hallinnollisia valmiuksia; 
suhtautuu myönteisesti 
talousarviosäännöstön muuttamiseen ja 
siihen, että paikallisesta henkilötuloverosta 
taataan 60 prosentin osuus tarpeelliseksi 
panokseksi moitteettomaan julkiseen 
talouteen paikallisella tasolla; varoittaa 
luomasta paikallistasolla rinnakkaisia 
rakenteita, jotka voisivat aiheuttaa 
toimivaltakonflikteja, mutta ehdottaa, että 
harkittaisiin kaksitahoisen toimivallan 
antamista viranhaltijoille siten, että heillä 
on samalla sekä paikallista toimivaltaa että 
toimivaltaa alimpana valtion tason 
viranomaisena;

19. pitää myönteisenä, että 
25. lokakuuta 2020 järjestettiin 
ensimmäinen paikallisvaalien kierros, 
jonka äänestysprosentti oli yli 36 prosenttia 
ja joka oli vapaa ja oikeudenmukainen 
mutta johon liittyi rinnakkainen julkinen 
kuuleminen, joka Etyjin demokraattisten 
instituutioiden ja ihmisoikeuksien 
toimiston (ODIHR) mukaan loi 
perusteetonta poliittista etua ja hämärsi 
valtion ja puolueen erottamista toisistaan; 
kehottaa valtion viranomaisia 
kunnioittamaan paikallisen itsehallinnon 
itsemääräämisoikeutta ja tukemaan kuntien 
ja kaupunkien hallinnollisia valmiuksia; 
kehottaa antamaan alueellisille 
julkisyhteisöille oikeushenkilön aseman, 
mikä on vakiintunut käytäntö Euroopan 
unionissa ja tunnustetaan Euroopan 
paikallisen itsehallinnon peruskirjassa; 
suhtautuu myönteisesti 
talousarviosäännöstön muuttamiseen ja 
siihen, että paikallisesta henkilötuloverosta 
taataan 60 prosentin osuus tarpeelliseksi 
panokseksi moitteettomaan julkiseen 
talouteen paikallisella tasolla; varoittaa 
luomasta paikallistasolla rinnakkaisia 
rakenteita, jotka voisivat aiheuttaa 
toimivaltakonflikteja, mutta ehdottaa, että 
harkittaisiin kaksitahoisen toimivallan 
antamista viranhaltijoille siten, että heillä 
on samalla sekä paikallista toimivaltaa että 
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toimivaltaa alimpana valtion tason 
viranomaisena; panee merkille Verhovna 
Radan paikallisalueiden (rajonit) 
muodostamisesta ja lakkauttamisesta 
17. heinäkuuta 2020 antaman 
päätöslauselman, jonka mukaan rajonien 
vakiinnuttamisjärjestelyjä voidaan 
pääsääntöisesti soveltaa myös Krimin 
alueilla sekä osissa Donetskin ja 
Luhanskin alueita, jotka eivät nykyään 
ole Ukrainan hallituksen hallinnassa;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/16

Tarkistus 16
Michael Gahler
PPE-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0219/2020
Michael Gahler
EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano
(2019/2202(INI))

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. suhtautuu myönteisesti tieteelliseen 
ja teknologiseen yhteistyöhön, 
avaruusteollisuus mukaan luettuna, ja 
puolustukseen liittyviin 
menestyksekkäisiin toimiin, erityisesti 
toiminnan, koulutuksen ja instituutioiden 
lähentymiseen sekä tarvittavien sisäisten 
muutosten täytäntöönpanoon näillä aloilla; 
kiittää Ukrainan halukkuutta osallistua 
EU:n tutkimuksen ja innovoinnin 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaan ja 
Euroopan avaruusjärjestön (ESA) 
tutkimusohjelmiin; panee merkille 
Ukrainan puolustusministeriön ja Euroopan 
puolustusviraston (EDA) hedelmällisen 
yhteistyön ja kannustaa kehittämään sitä 
edelleen; kehottaa EU:ta ja Ukrainaa 
tehostamaan turvallisuus- ja puolustusalan 
yhteistyötä ja kiinnittämään erityistä 
huomiota Itä-Ukrainan konfliktiin ja 
Venäjän pyrkimyksiin heikentää Ukrainan 
alueellista koskemattomuutta, sovinnon, 
kyberturvallisuuden alalla tehtävän 
yhteistyön ja disinformaation torjunnan 
avulla sekä pyrkimällä vahvistamaan 
perheiden, yhteisöjen ja valtion 
instituutioiden selviytymiskykyä;

21. suhtautuu myönteisesti tieteelliseen 
ja teknologiseen yhteistyöhön, 
avaruusteollisuus mukaan luettuna, ja 
puolustukseen liittyviin 
menestyksekkäisiin toimiin, erityisesti 
toiminnan, koulutuksen ja instituutioiden 
lähentymiseen sekä tarvittavien sisäisten 
muutosten täytäntöönpanoon näillä aloilla; 
kiittää Ukrainan halukkuutta osallistua 
EU:n tutkimuksen ja innovoinnin 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaan ja 
Euroopan avaruusjärjestön (ESA) 
tutkimusohjelmiin; panee merkille 
Ukrainan puolustusministeriön ja Euroopan 
puolustusviraston (EDA) hedelmällisen 
yhteistyön ja kannustaa kehittämään sitä 
edelleen; kehottaa EU:ta ja Ukrainaa 
tehostamaan turvallisuus- ja puolustusalan 
yhteistyötä ja kiinnittämään erityistä 
huomiota Itä-Ukrainan konfliktiin ja 
Venäjän pyrkimyksiin heikentää Ukrainan 
suvereniteettia ja loukata sen alueellista 
koskemattomuutta sekä tekemään tämän 
sovinnon, kyberturvallisuuden alalla 
tehtävän yhteistyön ja disinformaation 
torjunnan avulla sekä pyrkimällä 
vahvistamaan perheiden, yhteisöjen ja 
valtion instituutioiden selviytymiskykyä;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/17

Tarkistus 17
Michael Gahler
PPE-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0219/2020
Michael Gahler
EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano
(2019/2202(INI))

Päätöslauselmaesitys
3 a alaotsikko (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Ukrainan alueellinen koskemattomuus ja 
suvereniteetti

Or. en


