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A9-0219/7

Amendamentul 7
Michael Gahler
în numele Grupului PPE
Raport
Michael Gahler
Acordul de asociere UE-Ucraina
(2019/2202(INI))

A9-0219/2020

Propunere de rezoluție
Referirea 14
Propunerea de rezoluție

Amendamentul


având în vedere pachetele de
asistență fără precedent instituite de UE
pentru a ajuta țările învecinate în lupta
împotriva pandemiei de COVID-19 și, în
special, cu privire la împrumuturile în
valoare de 1,2 miliarde EUR puse la
dispoziția Ucrainei prin Decizia (UE)
2020/701 a Parlamentului European și a
Consiliului din 25 mai 2020 privind
acordarea de asistență macrofinanciară
țărilor implicate în procesul de aderare,
precum și partenerilor din vecinătate, în
contextul pandemiei de COVID-195,
________________________
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având în vedere pachetele de
asistență fără precedent instituite de UE
pentru a ajuta țările învecinate în lupta
împotriva pandemiei de COVID-19 și, în
special, cu privire la împrumuturile pe
termen lung în valoare de 1,2 miliarde
EUR puse la dispoziția Ucrainei în condiții
foarte favorabile prin Decizia (UE)
2020/701 a Parlamentului European și a
Consiliului din 25 mai 2020 privind
acordarea de asistență macrofinanciară
țărilor implicate în procesul de aderare,
precum și partenerilor din vecinătate, în
contextul pandemiei de COVID-195,
________________________
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A9-0219/8

Amendamentul 8
Michael Gahler
în numele Grupului PPE
Raport
Michael Gahler
Acordul de asociere UE-Ucraina
(2019/2202(INI))

A9-0219/2020

Propunere de rezoluție
Referirea 21 a (nouă)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul



având în vedere avizul Comisiei de
la Veneția din 10 decembrie 2020 privind
Curtea Constituțională a Ucrainei,
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A9-0219/9

Amendamentul 9
Michael Gahler
în numele Grupului PPE
Raport
Michael Gahler
Acordul de asociere UE-Ucraina
(2019/2202(INI))

A9-0219/2020

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
Ea.
întrucât misiunea limitată de
observare a alegerilor a ODIHR a
concluzionat că alegerile locale din
25 octombrie 2020 din Ucraina au fost
deosebit de importante în urma
reformelor recente de descentralizare care
au conferit competențe și resurse
semnificative guvernelor locale, că
procesul electoral a fost, în general, calm,
bine organizat și transparent, iar
procedurile au fost în mare parte urmate
și că, în general, Comisia Electorală
Centrală din Ucraina a respectat toate
termenele legale și a funcționat în mod
imparțial, deschis și transparent;
Or. en

AM\1224006RO.docx

RO

PE662.893v01-00
Unită în diversitate

RO

3.2.2021
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Amendamentul 10
Michael Gahler
în numele Grupului PPE
Raport
Michael Gahler
Acordul de asociere UE-Ucraina
(2019/2202(INI))

A9-0219/2020

Propunere de rezoluție
Considerentul J
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

J.
întrucât, deși Ucraina a făcut
progrese substanțiale în ceea ce privește
punerea în aplicare a angajamentelor
aferente AA și integrării în Uniune, mai
multe dintre reformele inițiate trebuie
finalizate, în special în domeniul statului de
drept, al bunei guvernanțe și al combaterii
corupției, deoarece, în pofida unor
progrese remarcabile, corupția larg
răspândită continuă să împiedice procesul
de reformă al Ucrainei; întrucât, în plus,
trebuie încă adoptate unele măsuri
suplimentare pentru a se evita orice regres,
cu accent pe sistemul judiciar;

J.
întrucât, deși Ucraina a făcut
progrese substanțiale în ceea ce privește
punerea în aplicare a angajamentelor
aferente AA și integrării în Uniune, mai
multe dintre reformele inițiate trebuie
finalizate, în special în domeniul statului de
drept, al bunei guvernanțe și al combaterii
corupției; întrucât, în pofida unor progrese
remarcabile, corupția larg răspândită
continuă să împiedice procesul de reformă
al Ucrainei; întrucât actuala criză
constituțională reprezintă o amenințare la
adresa capacității președintelui și a Radei
Supreme de a realiza reforme; întrucât
oligarhii par să recâștige influența
politică; întrucât trebuie încă adoptate
unele măsuri suplimentare pentru a se evita
orice regres, cu accent pe sistemul judiciar;
Or. en
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A9-0219/11

Amendamentul 11
Michael Gahler
în numele Grupului PPE
Raport
Michael Gahler
Acordul de asociere UE-Ucraina
(2019/2202(INI))

A9-0219/2020

Propunere de rezoluție
Considerentul T
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

T.
întrucât pandemia de COVID-19 a
accentuat problemele sistemului de
sănătate ucrainean; întrucât, deși, potrivit
legilor ucrainene, asistența medicală este
gratuită, numeroși cetățeni ai acestei țări
constată contrariul atunci când au nevoie
de tratament medical;

T.
întrucât pandemia de COVID-19 a
accentuat problemele sistemului de
sănătate ucrainean; întrucât, deși, potrivit
legilor ucrainene, asistența medicală este
gratuită, numeroși cetățeni ai acestei țări
constată contrariul atunci când au nevoie
de tratament medical din cauza măsurilor
de reformă exagerat de îndelungate
adoptate de Ministerul Sănătății din
Ucraina;
Or. en
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A9-0219/12

Amendamentul 12
Michael Gahler
în numele Grupului PPE
Raport
Michael Gahler
Acordul de asociere UE-Ucraina
(2019/2202(INI))

A9-0219/2020

Propunere de rezoluție
Punctul 1
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

1.
constată că AA/DCFTA reflectă
ambițiile comune ale UE și ale Ucrainei de
a face pași în direcția asocierii politice și a
integrării economice, care poate fi un
model de reformă, și subliniază importanța
sa capitală, în special în această perioadă
excepțională; îndeamnă ca acordul să fie
pus în aplicare pe deplin și să îi fie
exploatat potențialul; îndeamnă, de
asemenea, autoritățile ucrainene să acorde
în continuare prioritate punerii în aplicare a
acordului, în pofida provocărilor antrenate
de pandemia de COVID-19; subliniază că
asistența oferită de UE Ucrainei face
obiectul unei condiționalități stricte și
reiterează necesitatea ca Ucraina să dea
dovadă de un angajament reînnoit față de
reformă și față de respectarea principiilor
Uniunii; reamintește că este necesară
actualizarea AA/DCFTA, pentru a ține
cont în mod corespunzător de evoluția
cadrelor normative și de nevoile de
dezvoltare economică, precum și pentru a
consolida mecanismele de monitorizare;

1.
constată că AA/DCFTA reflectă
ambițiile comune ale UE și ale Ucrainei de
a face pași în direcția asocierii politice și a
integrării economice, care poate fi un
model de reformă, și subliniază importanța
sa capitală, în special în această perioadă
excepțională; îndeamnă ca acordul să fie
pus în aplicare pe deplin și să îi fie
exploatat potențialul; îndeamnă, de
asemenea, autoritățile ucrainene să acorde
în continuare prioritate punerii în aplicare a
acordului, în pofida provocărilor antrenate
de pandemia de COVID-19; subliniază că
asistența oferită de UE Ucrainei face
obiectul unei condiționalități stricte și
reiterează necesitatea ca Ucraina să dea
dovadă de un angajament reînnoit față de
reformă și față de respectarea principiilor
Uniunii; reamintește că este necesară
actualizarea AA/DCFTA, pentru a ține
cont în mod corespunzător de evoluția
cadrelor normative și de nevoile de
dezvoltare economică, precum și pentru a
consolida mecanismele de monitorizare;
recomandă ca UE și Ucraina să profite de
viitoarea revizuire periodică a realizării
obiectivelor AA pentru a examina
posibilitățile de actualizare a elementelor
comerciale și sectoriale;
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Amendamentul 13
Michael Gahler
în numele Grupului PPE
Raport
Michael Gahler
Acordul de asociere UE-Ucraina
(2019/2202(INI))

A9-0219/2020

Propunere de rezoluție
Punctul 2
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

2.
salută pachetele de ajutoare fără
precedent, inclusiv asistența
macrofinanciară, puse la dispoziția
Ucrainei, ca membră a Echipei Europa, de
către Uniune pentru a ajuta statele
partenere să facă față situației de urgență
provocate de pandemia de COVID-19; ia
act de faptul că aceasta este o mărturie
esențială a solidarității UE într-o perioadă
de criză fără precedent; solicită autorităților
ucrainene să creeze un climat favorabil
investițiilor și să pună rapid în aplicare
condițiile convenite pentru plata asistenței
macrofinanciare din partea UE, prevăzute
în memorandumul de înțelegere;

2.
salută pachetele de ajutoare fără
precedent, inclusiv asistența
macrofinanciară, puse la dispoziția
Ucrainei, ca membră a Echipei Europa, de
către Uniune pentru a ajuta statele
partenere să facă față situației de urgență
provocate de pandemia de COVID-19; ia
act de faptul că aceasta este o mărturie
esențială a solidarității UE într-o perioadă
de criză fără precedent; solicită autorităților
ucrainene să creeze un climat favorabil
investițiilor și să pună rapid în aplicare
condițiile convenite pentru plata asistenței
macrofinanciare din partea UE, prevăzute
în memorandumul de înțelegere;
reamintește guvernului Ucrainei că plata
primei tranșe din AMF de
1,2 miliarde EUR în valoare de 600 de
milioane EUR în decembrie 2020, fără
condiții specifice de politică, a reprezentat
o excepție punctuală atribuită
caracterului urgent al acestui sprijin și nu
trebuie utilizată în mod abuziv pentru a
face un pas înapoi în ceea ce privește
reformele convenite;
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Amendamentul 14
Michael Gahler
în numele Grupului PPE
Raport
Michael Gahler
Acordul de asociere UE-Ucraina
(2019/2202(INI))

A9-0219/2020

Propunere de rezoluție
Punctul 17
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

17.
salută realizările reformei privind
descentralizarea și capacitarea
municipalităților, inițiată în 2014, care s-a
dovedit a fi una dintre cele mai de succes
reforme de până acum; recunoaște sprijinul
oferit de proiectul U-LEAD, care a condus
la constituirea a aproape o mie de
comunități locale comasate, cu aproximativ
11,7 milioane de cetățeni; apreciază pozitiv
măsurile adoptate până în prezent în
vederea descentralizării autorităților
publice și a finanțelor publice prin
intermediul unui pachet de acte juridice și
al punerii lor în aplicare; în special,
sprijină pe deplin rezoluția Radei
Supreme privind formarea și desființarea
raioanelor, din 17 iulie 2020, potrivit
căreia măsurile ce vizează consolidarea
raioanelor vor fi, de regulă, aplicabile și
teritoriilor din Crimeea și districtelor din
regiunile Donețk și Luhansk, care nu sunt
controlate în prezent de guvernul
Ucrainei;

17.
salută realizările reformei privind
descentralizarea și capacitarea
municipalităților, inițiată în 2014, care s-a
dovedit a fi una dintre cele mai de succes
reforme de până acum; recunoaște sprijinul
oferit de proiectul U-LEAD, care a condus
la constituirea a aproape o mie de
comunități locale comasate voluntar, cu
aproximativ 11,7 milioane de cetățeni;
apreciază pozitiv măsurile adoptate până în
prezent în vederea descentralizării
autorităților publice și a finanțelor publice
prin intermediul unui pachet de acte
juridice și al punerii lor în aplicare; invită
Comisia să studieze îndeaproape detaliile
reformei de descentralizare și să o
utilizeze eventual ca pe un studiu de caz
de succes pentru alte țări;
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Amendamentul 15
Michael Gahler
în numele Grupului PPE
Raport
Michael Gahler
Acordul de asociere UE-Ucraina
(2019/2202(INI))

A9-0219/2020

Propunere de rezoluție
Punctul 19
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

19.
salută organizarea primei runde de
alegeri locale la 25 octombrie 2020, cu o
rată de participare de peste 36 %, care au
fost libere și corecte, dar însoțite de o
consultare publică paralelă, care, potrivit
OSCE/ODIHR, a creat un avantaj politic
necuvenit și a estompat separarea dintre
stat și partid; solicită autorităților statului
să respecte autonomia administrațiilor
locale autonome și să sprijine capacitățile
administrative ale orașelor și municipiilor;
salută trecerea la codul bugetar care
garantează alocarea unei cote de 60 % din
impozitul pe venitul persoanelor fizice
dintr-o circumscripție drept contribuție
necesară pentru asigurarea unor finanțe
publice solide la nivel local; avertizează cu
privire la crearea unor structuri paralele la
nivel local, care ar putea genera dificultăți
în ceea ce privește competențele, dar
sugerează să se ia în considerare atribuirea
de competențe duble deținătorilor de
mandate, aceștia asumându-și atât
competențe locale, cât și funcționând în
același timp drept autoritatea de stat de la
nivelul cel mai scăzut;

19.
salută organizarea primei runde de
alegeri locale la 25 octombrie 2020, cu o
rată de participare de peste 36 %, care au
fost libere și corecte, dar însoțite de o
consultare publică paralelă, care, potrivit
OSCE/ODIHR, a creat un avantaj politic
necuvenit și a estompat separarea dintre
stat și partid; solicită autorităților statului
să respecte autonomia administrațiilor
locale autonome și să sprijine capacitățile
administrative ale orașelor și municipiilor;
solicită introducerea conceptului de
entitate publică teritorială ca persoană
juridică, care este practica consacrată în
Uniunea Europeană și care este
recunoscută în Carta europeană a
autonomiei locale; salută trecerea la codul
bugetar care garantează alocarea unei cote
de 60 % din impozitul pe venitul
persoanelor fizice dintr-o circumscripție
drept contribuție necesară pentru
asigurarea unor finanțe publice solide la
nivel local; avertizează cu privire la crearea
unor structuri paralele la nivel local, care ar
putea genera dificultăți în ceea ce privește
competențele, dar sugerează să se ia în
considerare atribuirea de competențe duble
deținătorilor de mandate, aceștia
asumându-și atât competențe locale, cât și
funcționând în același timp drept
autoritatea de stat de la nivelul cel mai
scăzut; ia act de rezoluția Radei Supreme
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din 17 iulie 2020 privind formarea și
desființarea raioanelor, potrivit căreia
măsurile ce vizează consolidarea
raioanelor vor fi, de regulă, aplicabile și
teritoriilor din Crimeea și districtelor din
regiunile Donețk și Luhansk, care nu sunt
controlate în prezent de guvernul
Ucrainei;
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Amendamentul 16
Michael Gahler
în numele Grupului PPE
Raport
Michael Gahler
Acordul de asociere UE-Ucraina
(2019/2202(INI))

A9-0219/2020

Propunere de rezoluție
Punctul 21
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

21.
salută măsurile de succes adoptate
în domeniul cooperării științifice și
tehnologice, inclusiv în domeniul industriei
spațiale și al apărării, în special
convergența în segmentele operațional,
educativ și instituțional, și în punerea în
aplicare a modificărilor interne necesare la
nivelul acestor sectoare; salută dorința
Ucrainei de a participa la programul-cadru
pentru cercetare și inovare Orizont Europa
al UE și la programele de cercetare ale
Agenției Spațiale Europene (ESA); ia act
de cooperarea fructuoasă dintre Ministerul
Apărării din Ucraina și Agenția Europeană
de Apărare (AEA) și încurajează
dezvoltarea în continuare a acesteia;
solicită Uniunii și Ucrainei să își
intensifice cooperarea în domeniul
securității și al apărării și să acorde o
atenție deosebită conflictului din estul
Ucrainei și încercărilor Rusiei de a
submina integritatea teritorială a
Ucrainei, prin reconciliere, cooperare în
domeniul securității cibernetice și
combaterea dezinformării, precum și
depunând eforturi în sensul consolidării
rezilienței familiilor, comunităților și
instituțiilor de stat;

21.
salută măsurile de succes adoptate
în domeniul cooperării științifice și
tehnologice, inclusiv în domeniul industriei
spațiale și al apărării, în special
convergența în segmentele operațional,
educativ și instituțional, și în punerea în
aplicare a modificărilor interne necesare la
nivelul acestor sectoare; salută dorința
Ucrainei de a participa la programul-cadru
pentru cercetare și inovare Orizont Europa
al UE și la programele de cercetare ale
Agenției Spațiale Europene (ESA); ia act
de cooperarea fructuoasă dintre Ministerul
Apărării din Ucraina și Agenția Europeană
de Apărare (AEA) și încurajează
dezvoltarea în continuare a acesteia;
solicită Uniunii și Ucrainei să își
intensifice cooperarea în domeniul
securității și al apărării și să acorde o
atenție deosebită conflictului din estul
Ucrainei și încercărilor Rusiei de a
submina suveranitatea Ucrainei și
încălcarea integrității sale teritoriale, prin
reconciliere, cooperare în domeniul
securității cibernetice și combaterea
dezinformării, precum și depunând eforturi
în sensul consolidării rezilienței familiilor,
comunităților și instituțiilor de stat;
Or. en
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Amendamentul 17
Michael Gahler
în numele Grupului PPE
Raport
Michael Gahler
Acordul de asociere UE-Ucraina
(2019/2202(INI))

A9-0219/2020

Propunere de rezoluție
Subtitlul 3 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
integritatea teritorială și suveranitatea
Ucrainei
Or. en
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