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3.2.2021 A9-0219/7

Predlog spremembe 7
Michael Gahler
v imenu skupine PPE

Poročilo A9-0219/2020
Michael Gahler
Pridružitveni sporazum EU z Ukrajino
(2019/2202(INI))

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

 ob upoštevanju svežnjev pomoči 
brez primere, s katerimi je EU pomagala 
sosednjim državam pri boju proti 
pandemiji COVID-19, predvsem posojila v 
znesku 1,2 milijarde EUR, ki je bilo 
Ukrajini odobreno v skladu s Sklepom 
(EU) 2020/701 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 25. maja 2020 o zagotavljanju 
makrofinančne pomoči partnericam v 
okviru širitvene politike in sosedske 
politike v zvezi s pandemijo COVID-195;

________________________
5 UL L 165, 27.5.2020, str. 31.

 ob upoštevanju svežnjev pomoči 
brez primere, s katerimi je EU pomagala 
sosednjim državam pri boju proti 
pandemiji COVID-19, predvsem 
dolgoročnega posojila v znesku 
1,2 milijarde EUR, ki je bilo Ukrajini 
odobreno pod zelo ugodnimi pogoji v 
skladu s Sklepom (EU) 2020/701 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. maja 2020 o zagotavljanju 
makrofinančne pomoči partnericam v 
okviru širitvene politike in sosedske 
politike v zvezi s pandemijo COVID-195;

________________________
5 UL L 165, 27.5.2020, str. 31.
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3.2.2021 A9-0219/8

Predlog spremembe 8
Michael Gahler
v imenu skupine PPE

Poročilo A9-0219/2020
Michael Gahler
Pridružitveni sporazum EU z Ukrajino
(2019/2202(INI))

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 ob upoštevanju mnenja Beneške 
komisije z dne 10. decembra 2020 o 
ukrajinskem ustavnem sodišču,

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/9

Predlog spremembe 9
Michael Gahler
v imenu skupine PPE

Poročilo A9-0219/2020
Michael Gahler
Pridružitveni sporazum EU z Ukrajino
(2019/2202(INI))

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker je misija ODIHR omejenega 
obsega za opazovanje volitev ugotovila, da 
so bile lokalne volitve 25. oktobra 2020 v 
Ukrajini še posebej pomembne po 
nedavnih reformah za decentralizacijo, s 
katerimi so bila lokalnim vladam 
dodeljena znatna pooblastila in sredstva, 
da je bil volilni proces na splošno miren, 
dobro organiziran in pregleden ter da so 
se večinoma upoštevali postopki, osrednja 
volilna komisija Ukrajine pa je na splošno 
spoštovala vse zakonske roke ter delovala 
nepristransko, odprto in pregledno;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/10

Predlog spremembe 10
Michael Gahler
v imenu skupine PPE

Poročilo A9-0219/2020
Michael Gahler
Pridružitveni sporazum EU z Ukrajino
(2019/2202(INI))

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker je treba dokončati več začetih 
reform, zlasti na področju pravne države, 
dobrega upravljanja in boja proti korupciji, 
saj razširjena korupcija kljub temu, da je 
Ukrajina dosegla znaten napredek pri 
izvajanju zavez v zvezi s pridružitvenim 
sporazumom in povezovanju z Unijo, še 
naprej ovira proces reform Ukrajine; ker 
je treba poleg tega sprejeti nekatere 
dodatne ukrepe, da bi preprečili 
nazadovanje, zlasti na področju sodstva;

J. ker je treba dokončati več začetih 
reform, zlasti na področju pravne države, 
dobrega upravljanja in boja proti korupciji 
kljub temu, da je Ukrajina dosegla znaten 
napredek pri izvajanju zavez v zvezi s 
pridružitvenim sporazumom in 
povezovanju z Unijo; ker kljub opaznemu 
napredku močno razširjena korupcija še 
naprej ovira proces reform Ukrajine; ker 
sedanja ustavna kriza ogroža sposobnost 
predsednika in ukrajinskega parlamenta 
za izvajanje reform; ker se zdi, da oligarhi 
ponovno pridobivajo politični vpliv; ker je 
treba sprejeti nekatere dodatne ukrepe, da 
bi preprečili nazadovanje, zlasti na 
področju sodstva;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/11

Predlog spremembe 11
Michael Gahler
v imenu skupine PPE

Poročilo A9-0219/2020
Michael Gahler
Pridružitveni sporazum EU z Ukrajino
(2019/2202(INI))

Predlog resolucije
Uvodna izjava T

Predlog resolucije Predlog spremembe

T. ker je pandemija COVID-19 
poglobila težave ukrajinskega 
zdravstvenega sistema; ker so kljub 
dejstvu, da je zdravstvo v skladu z 
ukrajinskim pravom brezplačno, dejanske 
izkušnje številnih državljanov, ki 
potrebujejo zdravljenje, drugačne;

T. ker je pandemija COVID-19 
poglobila težave ukrajinskega 
zdravstvenega sistema; ker so kljub 
dejstvu, da je zdravstvo v skladu z 
ukrajinskim pravom brezplačno, dejanske 
izkušnje številnih državljanov, ki 
potrebujejo zdravljenje, drugačne zaradi 
nerazumno dolgotrajnih reformnih 
ukrepov ukrajinskega ministrstva za 
zdravje;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/12

Predlog spremembe 12
Michael Gahler
v imenu skupine PPE

Poročilo A9-0219/2020
Michael Gahler
Pridružitveni sporazum EU z Ukrajino
(2019/2202(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. ugotavlja, da pridružitveni 
sporazum/poglobljeni in celoviti sporazum 
o prosti trgovini izraža skupna 
prizadevanja EU in Ukrajine za politično in 
gospodarsko povezovanje, ki se lahko 
uporabi kot osnova za reforme, in 
poudarja, kako pomemben je predvsem v 
tem izrednem obdobju; poziva, naj se 
sporazum v celoti izvaja in njegov 
potencial izkoristi; poleg tega poziva 
ukrajinske oblasti, naj kljub izzivom, ki jih 
predstavlja pandemija COVID-19, 
izvajanje sporazuma ohranijo med svojimi 
glavnimi prednostnimi nalogami; poudarja, 
da za pomoč EU Ukrajini veljajo strogi 
pogoji, in ponovno poudarja, da mora 
Ukrajina pokazati obnovljeno zavezo 
reformam in spoštovanju načel Unije; 
opozarja, da je treba pridružitveni 
sporazum/poglobljeni in celoviti sporazum 
o prosti trgovini posodobiti, da bi ustrezno 
upošteval razvoj regulativnih okvirov in 
potrebe v zvezi z gospodarskim razvojem 
ter da bi se okrepili mehanizmi 
spremljanja;

1. ugotavlja, da pridružitveni 
sporazum/poglobljeni in celoviti sporazum 
o prosti trgovini izraža skupna 
prizadevanja EU in Ukrajine za politično in 
gospodarsko povezovanje, ki se lahko 
uporabi kot osnova za reforme, in 
poudarja, kako pomemben je predvsem v 
tem izrednem obdobju; poziva, naj se 
sporazum v celoti izvaja in njegov 
potencial izkoristi; poleg tega poziva 
ukrajinske oblasti, naj kljub izzivom, ki jih 
predstavlja pandemija COVID-19, 
izvajanje sporazuma ohranijo med svojimi 
glavnimi prednostnimi nalogami; poudarja, 
da za pomoč EU Ukrajini veljajo strogi 
pogoji, in ponovno poudarja, da mora 
Ukrajina pokazati obnovljeno zavezo 
reformam in spoštovanju načel Unije; 
opozarja, da je treba pridružitveni 
sporazum/poglobljeni in celoviti sporazum 
o prosti trgovini posodobiti, da bi ustrezno 
upošteval razvoj regulativnih okvirov in 
potrebe v zvezi z gospodarskim razvojem 
ter da bi se okrepili mehanizmi 
spremljanja; priporoča, naj EU in 
Ukrajina izkoristita prihajajoči redni 
pregled doseganja ciljev pridružitvenega 
sporazuma, da bi preučili možnosti za 
posodobitev trgovinskih in sektorskih 
elementov;
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3.2.2021 A9-0219/13

Predlog spremembe 13
Michael Gahler
v imenu skupine PPE

Poročilo A9-0219/2020
Michael Gahler
Pridružitveni sporazum EU z Ukrajino
(2019/2202(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. pozdravlja svežnje pomoči, 
kakršnih ne pomnimo, vključno z 
makrofinančno pomočjo, ki jih je Unija v 
okviru Ekipe Evropa namenila Ukrajini, da 
bi ji kot partnerski državi pomagala pri 
obvladovanju izrednih razmer zaradi 
pandemije COVID-19; ugotavlja, da je to 
ključni dokaz solidarnosti EU v času krize 
brez primere; poziva ukrajinske oblasti, naj 
ustvarijo okolje, ki bo spodbudno za 
naložbe, in naj hitro izpolnijo dogovorjene 
pogoje za izplačilo makrofinančne pomoči 
EU, kot je določeno v memorandumu o 
soglasju;

2. pozdravlja svežnje pomoči, 
kakršnih ne pomnimo, vključno z 
makrofinančno pomočjo, ki jih je Unija v 
okviru Ekipe Evropa namenila Ukrajini, da 
bi ji kot partnerski državi pomagala pri 
obvladovanju izrednih razmer zaradi 
pandemije COVID-19; ugotavlja, da je to 
ključni dokaz solidarnosti EU v času krize 
brez primere; poziva ukrajinske oblasti, naj 
ustvarijo okolje, ki bo spodbudno za 
naložbe, in naj hitro izpolnijo dogovorjene 
pogoje za izplačilo makrofinančne pomoči 
EU, kot je določeno v memorandumu o 
soglasju; opozarja ukrajinsko vlado, da je 
bila decembra 2020 izplačana prva tranša 
makrofinančne pomoči v znesku 
600 milijonov EUR, od skupaj 
1,2 milijarde EUR, brez posebnih 
političnih pogojev, kar je enkratna izjema 
zaradi izredne narave te podpore, ki pa se 
ne sme zlorabljati za nazadovanje pri 
dogovorjenih reformah;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/14

Predlog spremembe 14
Michael Gahler
v imenu skupine PPE

Poročilo A9-0219/2020
Michael Gahler
Pridružitveni sporazum EU z Ukrajino
(2019/2202(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. pozdravlja dosežke reforme na 
področju decentralizacije in krepitve vloge 
občin, ki se je začela izvajati leta 2014 in 
se je izkazala za eno od najuspešnejših 
reform doslej; se zaveda podpore projekta 
U-LEAD, katere rezultat je oblikovanje 
skoraj tisoč združenih lokalnih skupnosti s 
približno 11,7 milijona državljanov; 
pozitivno ocenjuje dosedanje ukrepe za 
decentralizacijo javnih organov in javnih 
financ s svežnjem pravnih aktov in njihovo 
praktično izvajanje; zlasti v celoti podpira 
resolucijo vrhovne rade o oblikovanju in 
likvidaciji rajonov z dne 17. julija 2020, v 
skladu s katero se bodo ureditve v zvezi s 
konsolidacijo rajonov praviloma 
uporabljale tudi za ozemlja Krima ter 
območja regij Doneck in Lugansk, ki jih 
trenutno ne nadzoruje vlada Ukrajine;

17. pozdravlja dosežke reforme na 
področju decentralizacije in krepitve vloge 
občin, ki se je začela izvajati leta 2014 in 
se je izkazala za eno od najuspešnejših 
reform doslej; se zaveda podpore projekta 
U-LEAD, katere rezultat je oblikovanje 
skoraj tisoč prostovoljno združenih 
lokalnih skupnosti s približno 11,7 milijona 
državljanov; pozitivno ocenjuje dosedanje 
ukrepe za decentralizacijo javnih organov 
in javnih financ s svežnjem pravnih aktov 
in njihovo praktično izvajanje; poziva 
Komisijo, naj natančno preuči 
podrobnosti reforme za decentralizacijo in 
jo morebiti uporabi kot uspešno študijo 
primerov za druge države;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/15

Predlog spremembe 15
Michael Gahler
v imenu skupine PPE

Poročilo A9-0219/2020
Michael Gahler
Pridružitveni sporazum EU z Ukrajino
(2019/2202(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. pozdravlja organizacijo prvega 
kroga lokalnih volitev 25. oktobra 2020 z 
več kot 36-odstotno volilno udeležbo, pri 
čemer so bile volitve svobodne in pravične, 
vendar povezane z vzporednim javnim 
posvetovanjem, kar je po mnenju 
OVSE/ODIHR ustvarilo neupravičeno 
politično prednost in zabrisalo ločitev 
države in stranke; poziva državne oblasti, 
naj spoštujejo avtonomijo lokalne 
samouprave ter podpirajo upravne 
zmogljivosti občin in mest; pozdravlja 
spremembo proračunskega zakonika z 
zajamčenim 60-odstotnim deležem lokalne 
dohodnine kot potrebnim prispevkom k 
zdravim javnim financam na lokalni ravni; 
svari pred vzpostavitvijo vzporednih 
struktur na lokalni ravni, ki bi lahko 
povzročile boj zaradi pristojnosti, vendar 
predlaga, naj se razmisli o tem, da se 
nosilcem funkcij dodeli dvojna pristojnost, 
pri čemer prevzamejo lokalne pristojnosti 
in hkrati delujejo kot najnižji državni 
organi;

19. pozdravlja organizacijo prvega 
kroga lokalnih volitev 25. oktobra 2020 z 
več kot 36-odstotno volilno udeležbo, pri 
čemer so bile volitve svobodne in pravične, 
vendar povezane z vzporednim javnim 
posvetovanjem, kar je po mnenju 
OVSE/ODIHR ustvarilo neupravičeno 
politično prednost in zabrisalo ločitev 
države in stranke; poziva državne oblasti, 
naj spoštujejo avtonomijo lokalne 
samouprave ter podpirajo upravne 
zmogljivosti občin in mest; poziva k 
uvedbi koncepta ozemeljskega javnega 
subjekta kot pravne osebe, kar je ustaljena 
praksa v Evropski uniji, ki je priznana v 
Evropski listini lokalne samouprave; 
pozdravlja spremembo proračunskega 
zakonika z zajamčenim 60-odstotnim 
deležem lokalne dohodnine kot potrebnim 
prispevkom k zdravim javnim financam na 
lokalni ravni; svari pred vzpostavitvijo 
vzporednih struktur na lokalni ravni, ki bi 
lahko povzročile boj zaradi pristojnosti, 
vendar predlaga, naj se razmisli o tem, da 
se nosilcem funkcij dodeli dvojna 
pristojnost, pri čemer prevzamejo lokalne 
pristojnosti in hkrati delujejo kot najnižji 
državni organi; je seznanjen z resolucijo 
ukrajinskega parlamenta z dne 17. julija 
2020 o oblikovanju in likvidaciji rajonov, 
v skladu s katero se bodo ureditve v zvezi s 
konsolidacijo rajonov praviloma 
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uporabljale tudi za ozemlja Krima ter 
območja regij Doneck in Lugansk, ki jih 
trenutno ne nadzoruje vlada Ukrajine;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/16

Predlog spremembe 16
Michael Gahler
v imenu skupine PPE

Poročilo A9-0219/2020
Michael Gahler
Pridružitveni sporazum EU z Ukrajino
(2019/2202(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. pozdravlja uspešne korake na 
področju znanstvenega in tehnološkega 
sodelovanja, vključno z vesoljsko 
industrijo, ter na obrambnem področju, 
zlasti konvergenco operativnih, 
izobraževalnih in institucionalnih 
segmentov ter izvedbo potrebnih notranjih 
sprememb v teh sektorjih; izreka pohvalo 
pripravljenosti Ukrajine za sodelovanje v 
okvirnem programu EU za raziskave in 
razvoj Obzorje Evropa in raziskovalnih 
programih Evropske vesoljske agencije; je 
seznanjen s plodnim sodelovanjem 
ukrajinskega ministrstva za obrambo in 
Evropske obrambne agencije in spodbuja 
njegov nadaljnji razvoj; poziva EU in 
Ukrajino, naj okrepita sodelovanje na 
področju varnosti in obrambe ter namenita 
posebno pozornost konfliktu v vzhodni 
Ukrajini in ruskim poskusom 
spodkopavanja ukrajinske ozemeljske 
celovitosti, in sicer s spravo, sodelovanjem 
na področju kibernetske varnosti in bojem 
proti dezinformacijam ter prizadevanji za 
okrepitev odpornosti družin, skupnosti in 
državnih institucij;

21. pozdravlja uspešne korake na 
področju znanstvenega in tehnološkega 
sodelovanja, vključno z vesoljsko 
industrijo, ter na obrambnem področju, 
zlasti konvergenco operativnih, 
izobraževalnih in institucionalnih 
segmentov ter izvedbo potrebnih notranjih 
sprememb v teh sektorjih; izreka pohvalo 
pripravljenosti Ukrajine za sodelovanje v 
okvirnem programu EU za raziskave in 
razvoj Obzorje Evropa in raziskovalnih 
programih Evropske vesoljske agencije; je 
seznanjen s plodnim sodelovanjem 
ukrajinskega ministrstva za obrambo in 
Evropske obrambne agencije in spodbuja 
njegov nadaljnji razvoj; poziva EU in 
Ukrajino, naj okrepita sodelovanje na 
področju varnosti in obrambe ter namenita 
posebno pozornost konfliktu v vzhodni 
Ukrajini in ruskim poskusom 
spodkopavanja ukrajinske suverenosti in 
kršenja njene ozemeljske celovitosti, in 
sicer s spravo, sodelovanjem na področju 
kibernetske varnosti in bojem proti 
dezinformacijam ter prizadevanji za 
okrepitev odpornosti družin, skupnosti in 
državnih institucij;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/17

Predlog spremembe 17
Michael Gahler
v imenu skupine PPE

Poročilo A9-0219/2020
Michael Gahler
Pridružitveni sporazum EU z Ukrajino
(2019/2202(INI))

Predlog resolucije
Podnaslov 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ozemeljska celovitost in suverenost 
Ukrajine

Or. en


