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3.2.2021 A9-0219/7

Poprawka 7
Michael Gahler
w imieniu grupy PPE

Sprawozdanie A9-0219/2020
Michael Gahler
Układ o stowarzyszeniu UE z Ukrainą
(2019/2202(INI))

Projekt rezolucji
Umocowanie 14

Projekt rezolucji Poprawka

 uwzględniając bezprecedensowe 
pakiety pomocy wprowadzone przez UE w 
celu udzielenia pomocy krajom 
sąsiadującym w walce z pandemią 
COVID-19, a w szczególności pożyczki w 
wysokości 1,2 mld EUR udzielone 
Ukrainie na mocy decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2020/701 z 25 
maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy 
makrofinansowej na rzecz partnerów 
objętych procesem rozszerzenia i polityką 
sąsiedztwa w związku z kryzysem 
wywołanym pandemią COVID-195,

________________________
5 Dz.U. L 165 z 27.5.2020, s. 31.

 uwzględniając bezprecedensowe 
pakiety pomocy wprowadzone przez UE w 
celu udzielenia pomocy krajom 
sąsiadującym w walce z pandemią 
COVID-19, a w szczególności 
długoterminowe pożyczki w wysokości 1,2 
mld EUR udzielone Ukrainie na bardzo 
korzystnych warunkach na mocy decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2020/701 z 25 maja 2020 r. w sprawie 
udzielenia pomocy makrofinansowej na 
rzecz partnerów objętych procesem 
rozszerzenia i polityką sąsiedztwa w 
związku z kryzysem wywołanym 
pandemią COVID-195,

________________________
5 Dz.U. L 165 z 27.5.2020, s. 31.

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/8

Poprawka 8
Michael Gahler
w imieniu grupy PPE

Sprawozdanie A9-0219/2020
Michael Gahler
Układ o stowarzyszeniu UE z Ukrainą
(2019/2202(INI))

Projekt rezolucji
Umocowanie 21 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

 uwzględniając opinię Komisji 
Weneckiej z dnia 10 grudnia 2020 r. w 
sprawie Trybunału Konstytucyjnego 
Ukrainy,

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/9

Poprawka 9
Michael Gahler
w imieniu grupy PPE

Sprawozdanie A9-0219/2020
Michael Gahler
Układ o stowarzyszeniu UE z Ukrainą
(2019/2202(INI))

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że ograniczona 
misja obserwacji wyborów ODIHR 
stwierdziła, że wybory lokalne na Ukrainie 
w dniu 25 października 2020 r. były 
szczególnie ważne w kontekście 
niedawnych reform decentralizacyjnych, 
w ramach których przekazano władzom 
lokalnym znaczne uprawnienia i zasoby, 
że generalnie proces wyborczy przebiegał 
spokojnie, był dobrze zorganizowany i 
przejrzysty, a procedury były w większości 
przestrzegane oraz że, ogólnie rzecz 
biorąc, Centralna Komisja Wyborcza 
Ukrainy dotrzymała wszystkich terminów 
prawnych i działała w sposób bezstronny, 
otwarty i przejrzysty;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/10

Poprawka 10
Michael Gahler
w imieniu grupy PPE

Sprawozdanie A9-0219/2020
Michael Gahler
Układ o stowarzyszeniu UE z Ukrainą
(2019/2202(INI))

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że choć Ukraina 
poczyniła znaczne postępy w realizacji 
zobowiązań wynikających z układu o 
stowarzyszeniu i w integracji z Unią, to 
szereg zainicjowanych reform musi zostać 
zakończonych, w szczególności w obszarze 
praworządności, dobrych rządów i 
zwalczania korupcji, ponieważ pomimo 
znacznych postępów powszechna korupcja 
nadal utrudnia proces reform na Ukrainie; 
mając ponadto na uwadze, że należy 
przyjąć jeszcze pewne dodatkowe środki w 
celu uniknięcia regresu, z naciskiem na 
sądownictwo;

J. mając na uwadze, że choć Ukraina 
poczyniła znaczne postępy w realizacji 
zobowiązań wynikających z układu o 
stowarzyszeniu i w integracji z Unią, to 
szereg zainicjowanych reform musi zostać 
zakończonych, w szczególności w obszarze 
praworządności, dobrych rządów i 
zwalczania korupcji; mając na uwadze, że 
pomimo znacznych postępów powszechna 
korupcja nadal utrudnia proces reform na 
Ukrainie; mając na uwadze, że trwający 
kryzys konstytucyjny zagraża zdolności 
prezydenta i Rady Najwyższej do 
przeprowadzenia reform; mając na 
uwadze, że oligarchowie wydają się 
odzyskiwać wpływy polityczne; mając na 
uwadze, że należy przyjąć jeszcze pewne 
dodatkowe środki w celu uniknięcia 
regresu, z naciskiem na sądownictwo;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/11

Poprawka 11
Michael Gahler
w imieniu grupy PPE

Sprawozdanie A9-0219/2020
Michael Gahler
Układ o stowarzyszeniu UE z Ukrainą
(2019/2202(INI))

Projekt rezolucji
Motyw T

Projekt rezolucji Poprawka

T. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 pogłębiła problemy 
ukraińskiego systemu opieki zdrowotnej; 
mając na uwadze, że chociaż opieka 
zdrowotna jest bezpłatna zgodnie z 
ukraińskim prawem, rzeczywistość, z którą 
styka się wielu obywateli kraju 
wymagających leczenia, jest zupełnie inna;

T. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 pogłębiła problemy 
ukraińskiego systemu opieki zdrowotnej; 
mając na uwadze, że chociaż opieka 
zdrowotna jest bezpłatna zgodnie z 
ukraińskim prawem, rzeczywistość, z którą 
styka się wielu obywateli kraju 
wymagających leczenia, jest zupełnie inna, 
co wynika z przewlekłego charakteru 
reformy prowadzonej przez ukraińskie 
ministerstwo zdrowia;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/12

Poprawka 12
Michael Gahler
w imieniu grupy PPE

Sprawozdanie A9-0219/2020
Michael Gahler
Układ o stowarzyszeniu UE z Ukrainą
(2019/2202(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zauważa, że układ o stowarzyszeniu 
/ pogłębiona i kompleksowa umowa o 
wolnym handlu, stanowi odzwierciedlenie 
wspólnych ambicji UE i Ukrainy w 
zakresie dążenia do stowarzyszenia 
politycznego i integracji gospodarczej, co 
może służyć za szczegółowy plan reform i 
podkreśla jego ogromne znaczenie, 
zwłaszcza w tych wyjątkowych czasach; 
wzywa do pełnego wdrożenia układu i 
wykorzystania jego potencjału; wzywa 
ponadto ukraińskie władze do nadania 
wdrażaniu wysokiego priorytetu w swoich 
programach pomimo wyzwań 
wynikających z pandemii COVID-19; 
podkreśla, że unijna pomoc dla Ukrainy 
podlega ścisłej warunkowości oraz 
ponownie zwraca uwagę na potrzebę 
wyrażenia przez Ukrainę odnowionego 
zobowiązania do reform i przestrzegania 
zasad Unii; przypomina o konieczności 
aktualizacji układu o stowarzyszeniu / 
pogłębionej i kompleksowej umowy o 
wolnym handlu, aby uwzględnić zmianę 
ram regulacyjnych i potrzeby w zakresie 
rozwoju gospodarczego oraz w celu 
wzmocnienia mechanizmów 
monitorowania;

1. zauważa, że układ o stowarzyszeniu 
/ pogłębiona i kompleksowa umowa o 
wolnym handlu, stanowi odzwierciedlenie 
wspólnych ambicji UE i Ukrainy w 
zakresie dążenia do stowarzyszenia 
politycznego i integracji gospodarczej, co 
może służyć za szczegółowy plan reform i 
podkreśla jego ogromne znaczenie, 
zwłaszcza w tych wyjątkowych czasach; 
wzywa do pełnego wdrożenia układu i 
wykorzystania jego potencjału; wzywa 
ponadto ukraińskie władze do nadania 
wdrażaniu wysokiego priorytetu w swoich 
programach pomimo wyzwań 
wynikających z pandemii COVID-19; 
podkreśla, że unijna pomoc dla Ukrainy 
podlega ścisłej warunkowości oraz 
ponownie zwraca uwagę na potrzebę 
wyrażenia przez Ukrainę odnowionego 
zobowiązania do reform i przestrzegania 
zasad Unii; przypomina o konieczności 
aktualizacji układu o stowarzyszeniu / 
pogłębionej i kompleksowej umowy o 
wolnym handlu, aby uwzględnić zmianę 
ram regulacyjnych i potrzeby w zakresie 
rozwoju gospodarczego oraz w celu 
wzmocnienia mechanizmów 
monitorowania; zaleca, aby UE i Ukraina 
wykorzystały zbliżający się regularny 
przegląd realizacji celów układu o 
stowarzyszeniu do zbadania możliwości 
aktualizacji elementów handlowych i 
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sektorowych;
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3.2.2021 A9-0219/13

Poprawka 13
Michael Gahler
w imieniu grupy PPE

Sprawozdanie A9-0219/2020
Michael Gahler
Układ o stowarzyszeniu UE z Ukrainą
(2019/2202(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje 
bezprecedensowe pakiety pomocowe, w 
tym pomoc makrofinansową, udostępnione 
Ukrainie przez Unię, w ramach Drużyny 
Europy, aby pomóc krajom partnerskim w 
radzeniu sobie z sytuacją nadzwyczajną 
związaną z COVID-19; stwierdza, że jest 
to istotny wyraz unijnej solidarności w 
czasie bezprecedensowego kryzysu; 
wzywa ukraińskie władze do zapewnienia 
klimatu sprzyjającego inwestycjom oraz do 
szybkiego wdrażania uzgodnionych 
warunków wypłaty unijnej pomocy 
makrofinansowej określonych w protokole 
ustaleń;

2. z zadowoleniem przyjmuje 
bezprecedensowe pakiety pomocowe, w 
tym pomoc makrofinansową, udostępnione 
Ukrainie przez Unię, w ramach Drużyny 
Europy, aby pomóc krajom partnerskim w 
radzeniu sobie z sytuacją nadzwyczajną 
związaną z COVID-19; stwierdza, że jest 
to istotny wyraz unijnej solidarności w 
czasie bezprecedensowego kryzysu; 
wzywa ukraińskie władze do zapewnienia 
klimatu sprzyjającego inwestycjom oraz do 
szybkiego wdrażania uzgodnionych 
warunków wypłaty unijnej pomocy 
makrofinansowej określonych w protokole 
ustaleń; przypomina rządowi Ukrainy, że 
wypłata 600 mln EUR z tytułu pierwszej 
transzy pomocy makrofinansowej 
opiewającej na 1,2 mld EUR w grudniu 
2020 r. bez żadnych szczególnych 
warunków politycznych stanowiła 
jednorazowy wyjątek związany z 
nadzwyczajnym charakterem tego 
wsparcia, a środki te nie mogą być 
marnotrawione, aby nie robić kroku 
wstecz w kontekście uzgodnionych 
reform;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/14

Poprawka 14
Michael Gahler
w imieniu grupy PPE

Sprawozdanie A9-0219/2020
Michael Gahler
Układ o stowarzyszeniu UE z Ukrainą
(2019/2202(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. z zadowoleniem przyjmuje 
osiągnięcia reformy decentralizacyjnej oraz 
wzmacniającej pozycję gmin rozpoczętej w 
2014 r., która okazała się być dotychczas 
jedną z najbardziej udanych reform; 
potwierdza wsparcie w ramach projektu U-
LEAD, skutkujące stworzeniem prawie 
1000 połączonych lokalnych wspólnot 
skupiających około 11,7 mln obywateli; 
pozytywnie ocenia kroki podjęte 
dotychczas w celu decentralizacji 
publicznych organów i publicznych 
finansów za pomocą pakietu aktów 
prawnych i ich praktycznego wdrażania; w 
szczególności popiera w pełni rezolucję 
Wierchowej Rady w sprawie tworzenia i 
likwidowania rejonów z 17 lipca 2020 r., 
zgodnie z którą uzgodnienia dotyczące 
scalania rejonów będą mieć zasadniczo 
także zastosowanie do terytoriów Krymu 
oraz okręgów w regionach Doniecka i 
Ługańska, które obecnie nie są 
kontrolowane przez rząd Ukrainy;

17. z zadowoleniem przyjmuje 
osiągnięcia reformy decentralizacyjnej oraz 
wzmacniającej pozycję gmin rozpoczętej w 
2014 r., która okazała się być dotychczas 
jedną z najbardziej udanych reform; 
potwierdza wsparcie w ramach projektu U-
LEAD, skutkujące stworzeniem prawie 
1000 dobrowolnie połączonych lokalnych 
wspólnot skupiających około 11,7 mln 
obywateli; pozytywnie ocenia kroki 
podjęte dotychczas w celu decentralizacji 
publicznych organów i publicznych 
finansów za pomocą pakietu aktów 
prawnych i ich praktycznego wdrażania; 
wzywa Komisję do dokładnego zbadania 
szczegółów reformy decentralizacyjnej i 
do ewentualnego wykorzystania jej jako 
udane studium przypadku dla innych 
krajów;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/15

Poprawka 15
Michael Gahler
w imieniu grupy PPE

Sprawozdanie A9-0219/2020
Michael Gahler
Układ o stowarzyszeniu UE z Ukrainą
(2019/2202(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. z zadowoleniem przyjmuje 
zorganizowanie pierwszej tury wyborów 
lokalnych 25 października 2020 r. z 
frekwencją przekraczającą 36 %, które 
były wolne i uczciwe, ale połączone z 
równoległymi konsultacjami społecznymi, 
co zdaniem OBWE/ODIHR stworzyło 
nadmierną przewagę polityczną i zatarło 
rozdział państwa i partii; wzywa organy 
państwa do poszanowania autonomii 
instytucji samorządowych na szczeblu 
lokalnym oraz do wsparcia zdolności 
administracyjnych gmin i miast; z 
zadowoleniem przyjmuje zmianę kodeksu 
budżetowego gwarantującą przeznaczanie 
60 % lokalnego podatku dochodowego od 
osób fizycznych na konieczny wkład w 
zdrowe finanse publiczne na szczeblu 
lokalnym; ostrzega przed tworzeniem 
równoległych struktur na szczeblu 
lokalnym, które mogłyby powodować 
konflikty kompetencyjne, ale sugeruje 
rozważenie możliwości przyznania 
podwójnych uprawnień osobom 
sprawującym urząd, zarówno na szczeblu 
lokalnym, jak i jako najniższemu 
szczeblowi władzy państwowej;

19. z zadowoleniem przyjmuje 
zorganizowanie pierwszej tury wyborów 
lokalnych 25 października 2020 r. z 
frekwencją przekraczającą 36 %, które 
były wolne i uczciwe, ale połączone z 
równoległymi konsultacjami społecznymi, 
co zdaniem OBWE/ODIHR stworzyło 
nadmierną przewagę polityczną i zatarło 
rozdział państwa i partii; wzywa organy 
państwa do poszanowania autonomii 
instytucji samorządowych na szczeblu 
lokalnym oraz do wsparcia zdolności 
administracyjnych gmin i miast; wzywa do 
wprowadzenia koncepcji terytorialnego 
podmiotu publicznego jako osoby 
prawnej, co jest utrwaloną praktyką w 
Unii Europejskiej i jest uznawane w 
Europejskiej karcie samorządu lokalnego; 
z zadowoleniem przyjmuje zmianę 
kodeksu budżetowego gwarantującą 
przeznaczanie 60 % lokalnego podatku 
dochodowego od osób fizycznych na 
konieczny wkład w zdrowe finanse 
publiczne na szczeblu lokalnym; ostrzega 
przed tworzeniem równoległych struktur 
na szczeblu lokalnym, które mogłyby 
powodować konflikty kompetencyjne, ale 
sugeruje rozważenie możliwości 
przyznania podwójnych uprawnień osobom 
sprawującym urząd, zarówno na szczeblu 
lokalnym, jak i jako najniższemu 
szczeblowi władzy państwowej; 
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odnotowuje uchwałę Rady Najwyższej 
Ukrainy  z 17 lipca 2020 r. w sprawie 
tworzenia i likwidowania rejonów, 
zgodnie z którą uzgodnienia dotyczące 
scalania rejonów będą mieć zasadniczo 
także zastosowanie do terytoriów Krymu 
oraz okręgów w obwodach donieckim i 
ługańskim, które obecnie nie są 
kontrolowane przez rząd Ukrainy;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/16

Poprawka 16
Michael Gahler
w imieniu grupy PPE

Sprawozdanie A9-0219/2020
Michael Gahler
Układ o stowarzyszeniu UE z Ukrainą
(2019/2202(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. z zadowoleniem przyjmuje 
konieczne kroki podjęte w obszarze 
współpracy naukowej i technologicznej, w 
tym w przemyśle kosmicznym, oraz w 
obszarze obronności, w szczególności w 
zbliżaniu segmentów operacyjnych, 
edukacyjnych i instytucjonalnych oraz we 
wdrażaniu koniecznych zmian 
wewnętrznych w tych sektorach; pochwala 
chęć uczestnictwa Ukrainy w programie 
ramowym w zakresie badań naukowych i 
innowacji „Horyzont Europa” oraz w 
programach badawczych Europejskiej 
Agencji Kosmicznej (ESA); zauważa 
owocną współpracę między Ministerstwem 
Obrony Ukrainy a Europejską Agencją 
Obrony (EDA) oraz zachęca do jej 
dalszego rozwijania; wzywa UE i Ukrainę 
do zacieśnienia współpracy w dziedzinie 
bezpieczeństwa i obrony oraz zwrócenia 
szczególnej uwagi na konflikt na 
wschodniej Ukrainie i rosyjskie próby 
podważenia integralności terytorialnej 
Ukrainy, w drodze pojednania, współpracy 
w obszarze cyberbezpieczeństwa i 
zwalczania dezinformacji, a także działań 
w celu wzmocnienia odporności rodzin, 
społeczności i instytucji państwowych;

21. z zadowoleniem przyjmuje 
konieczne kroki podjęte w obszarze 
współpracy naukowej i technologicznej, w 
tym w przemyśle kosmicznym, oraz w 
obszarze obronności, w szczególności w 
zbliżaniu segmentów operacyjnych, 
edukacyjnych i instytucjonalnych oraz we 
wdrażaniu koniecznych zmian 
wewnętrznych w tych sektorach; pochwala 
chęć uczestnictwa Ukrainy w programie 
ramowym w zakresie badań naukowych i 
innowacji „Horyzont Europa” oraz w 
programach badawczych Europejskiej 
Agencji Kosmicznej (ESA); zauważa 
owocną współpracę między Ministerstwem 
Obrony Ukrainy a Europejską Agencją 
Obrony (EDA) oraz zachęca do jej 
dalszego rozwijania; wzywa UE i Ukrainę 
do zacieśnienia współpracy w dziedzinie 
bezpieczeństwa i obrony oraz zwrócenia 
szczególnej uwagi na konflikt na 
wschodniej Ukrainie i rosyjskie próby 
podważenia suwerenności Ukrainy i 
naruszenia jej integralności terytorialnej, 
w drodze pojednania, współpracy w 
obszarze cyberbezpieczeństwa i zwalczania 
dezinformacji, a także działań w celu 
wzmocnienia odporności rodzin, 
społeczności i instytucji państwowych;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/17

Poprawka 17
Michael Gahler
w imieniu grupy PPE

Sprawozdanie A9-0219/2020
Michael Gahler
Układ o stowarzyszeniu UE z Ukrainą
(2019/2202(INI))

Projekt rezolucji
Śródtytuł 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Integralność terytorialna i suwerenność 
Ukrainy

Or. en


