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3.2.2021 A9-0219/7

Ändringsförslag 7
Michael Gahler
för PPE-gruppen

Betänkande A9-0219/2020
Michael Gahler
Genomföranderapporten om EU:s associeringsavtal med Ukraina
(2019/2202(INI))

Förslag till resolution
Beaktandeled 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

 med beaktande av de stödpaket utan 
motstycke som EU infört för att hjälpa 
grannländerna i kampen mot covid-19-
pandemin, särskilt de lån på 1,2 miljarder 
euro som gjorts tillgängliga för Ukraina 
genom Europaparlamentets och rådets 
beslut (EU) 2020/701 av den 25 maj 2020 
om makroekonomiskt stöd till utvidgnings- 
och grannskapspartner i samband med 
covid-19-pandemin5,

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

 med beaktande av de stödpaket utan 
motstycke som EU infört för att hjälpa 
grannländerna i kampen mot covid-19-
pandemin, särskilt de långfristiga lån på 
1,2 miljarder euro som gjorts tillgängliga 
för Ukraina på mycket förmånliga villkor 
genom Europaparlamentets och rådets 
beslut (EU) 2020/701 av den 25 maj 2020 
om makroekonomiskt stöd till utvidgnings- 
och grannskapspartner i samband med 
covid-19-pandemin5,

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

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/8

Ändringsförslag 8
Michael Gahler
för PPE-gruppen

Betänkande A9-0219/2020
Michael Gahler
Genomföranderapporten om EU:s associeringsavtal med Ukraina
(2019/2202(INI))

Förslag till resolution
Beaktandeled 21a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 med beaktande av 
Venedigkommissionens yttrande av den 
10 december 2020 om Ukrainas 
författningsdomstol,

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/9

Ändringsförslag 9
Michael Gahler
för PPE-gruppen

Betänkande A9-0219/2020
Michael Gahler
Genomföranderapporten om EU:s associeringsavtal med Ukraina
(2019/2202(INI))

Förslag till resolution
Skäl Ea (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ea. Det begränsade 
valobservatörsuppdraget från ODIHR 
fann att lokalvalet i Ukraina den 25 
oktober 2020 var särskilt viktigt efter den 
senaste tidens decentraliseringsreformer, 
som gett betydande makt och resurser åt 
de lokala myndigheterna, att valprocessen 
överlag var lugn, välorganiserad och 
öppen, att procedurerna mestadels 
efterlevdes och att Ukrainas centrala 
valkommission på det hela taget höll sig 
till alla rättsliga tidsfrister och handlade 
på ett opartiskt och öppet sätt som medgav 
insyn.

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/10

Ändringsförslag 10
Michael Gahler
för PPE-gruppen

Betänkande A9-0219/2020
Michael Gahler
Genomföranderapporten om EU:s associeringsavtal med Ukraina
(2019/2202(INI))

Förslag till resolution
Skäl J

Förslag till resolution Ändringsförslag

J. Även om Ukraina har gjort 
betydande framsteg i genomförandet av 
åtaganden kopplade till associeringsavtalet 
och integrationen med unionen behöver 
flera av de reformer som inletts slutföras, 
särskilt på områdena rättsstatliga principer, 
god samhällsstyrning och 
korruptionsbekämpning, eftersom den 
utbredda korruptionen, trots märkbara 
framsteg, fortsätter att hämma Ukrainas 
reformarbete. Dessutom behöver vissa 
ytterligare åtgärder fortfarande vidtas för 
att undvika en tillbakagång, med fokus på 
rättsväsendet.

J. Även om Ukraina har gjort 
betydande framsteg i genomförandet av 
åtaganden kopplade till associeringsavtalet 
och integrationen med unionen behöver 
flera av de reformer som inletts slutföras, 
särskilt på områdena rättsstatliga principer, 
god samhällsstyrning och 
korruptionsbekämpning. Trots märkbara 
framsteg fortsätter den utbredda 
korruptionen att hämma Ukrainas 
reformarbete. Den pågående 
konstitutionella krisen utgör ett hot mot 
möjligheterna för presidenten och 
Verchovna rada att genomföra reformer. 
Oligarker tycks åter vinna politiskt 
inflytande. Vissa ytterligare åtgärder 
behöver fortfarande vidtas för att undvika 
en tillbakagång, med fokus på 
rättsväsendet.

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/11

Ändringsförslag 11
Michael Gahler
för PPE-gruppen

Betänkande A9-0219/2020
Michael Gahler
Genomföranderapporten om EU:s associeringsavtal med Ukraina
(2019/2202(INI))

Förslag till resolution
Skäl T

Förslag till resolution Ändringsförslag

T. Covid-19-pandemin har fördjupat 
problemen i det ukrainska hälso- och 
sjukvårdssystemet. Trots att hälso- och 
sjukvården ska vara kostnadsfri enligt 
ukrainsk lagstiftning är det en annan 
verklighet som möter många av landets 
medborgare när de söker läkarvård.

T. Covid-19-pandemin har fördjupat 
problemen i det ukrainska hälso- och 
sjukvårdssystemet. Trots att hälso- och 
sjukvården ska vara kostnadsfri enligt 
ukrainsk lagstiftning är det en annan 
verklighet som möter många av landets 
medborgare när de söker läkarvård på 
grund av att reformåtgärderna från 
Ukrainas hälsoministerium dragit ut 
orimligt länge på tiden.

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/12

Ändringsförslag 12
Michael Gahler
för PPE-gruppen

Betänkande A9-0219/2020
Michael Gahler
Genomföranderapporten om EU:s associeringsavtal med Ukraina
(2019/2202(INI))

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet noterar att 
associeringsavtalet/det djupgående och 
omfattande frihandelsavtalet återspeglar 
EU:s och Ukrainas gemensamma strävan 
efter politisk associering och ekonomisk 
integration och kan tjäna som reformplan, 
och betonar dess avgörande betydelse, 
särskilt i dessa exceptionella tider. Avtalet 
måste genomföras fullt ut och dess 
potential utnyttjas. De ukrainska 
myndigheterna uppmanas vidare kraftfullt 
att låta genomförandet fortsatt stå högt upp 
på dagordningen, trots de utmaningar som 
covid-19-pandemin utgör. Parlamentet 
betonar att EU:s stöd till Ukraina omfattas 
av stränga villkor och upprepar att Ukraina 
måste uppvisa ett förnyat åtagande om att 
genomföra reformer och sluta upp bakom 
unionens principer. Parlamentet påminner 
om att associeringsavtalet/det djupgående 
och omfattande frihandelsavtalet behöver 
uppdateras så att det tar vederbörlig hänsyn 
till utvecklingen av de rättsliga ramarna 
och behoven av ekonomisk utveckling, och 
att övervakningsmekanismerna behöver 
stärkas.

1. Europaparlamentet noterar att 
associeringsavtalet/det djupgående och 
omfattande frihandelsavtalet återspeglar 
EU:s och Ukrainas gemensamma strävan 
efter politisk associering och ekonomisk 
integration och kan tjäna som reformplan, 
och betonar dess avgörande betydelse, 
särskilt i dessa exceptionella tider. Avtalet 
måste genomföras fullt ut och dess 
potential utnyttjas. De ukrainska 
myndigheterna uppmanas vidare kraftfullt 
att låta genomförandet fortsatt stå högt upp 
på dagordningen, trots de utmaningar som 
covid-19-pandemin utgör. Parlamentet 
betonar att EU:s stöd till Ukraina omfattas 
av stränga villkor och upprepar att Ukraina 
måste uppvisa ett förnyat åtagande om att 
genomföra reformer och sluta upp bakom 
unionens principer. Parlamentet påminner 
om att associeringsavtalet/det djupgående 
och omfattande frihandelsavtalet behöver 
uppdateras så att det tar vederbörlig hänsyn 
till utvecklingen av de rättsliga ramarna 
och behoven av ekonomisk utveckling, och 
att övervakningsmekanismerna behöver 
stärkas. Parlamentet rekommenderar att 
EU och Ukraina drar nytta av den 
kommande regelbundna översynen av 
uppnåendet av associeringsavtalets mål 
för att undersöka möjligheterna att 
uppdatera handels- och sektorsspecifika 
delar.
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3.2.2021 A9-0219/13

Ändringsförslag 13
Michael Gahler
för PPE-gruppen

Betänkande A9-0219/2020
Michael Gahler
Genomföranderapporten om EU:s associeringsavtal med Ukraina
(2019/2202(INI))

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet välkomnar de 
exempellösa stödpaket, däribland det 
makroekonomiska stödet, som unionen har 
ställt till Ukrainas förfogande som en del 
av Team Europa, för att hjälpa 
partnerländer att hantera covid-19-krisen. 
Parlamentet konstaterar att detta är ett 
avgörande prov på EU:s solidaritet i dessa 
kristider utan motstycke. Parlamentet 
uppmanar de ukrainska myndigheterna att 
skapa ett klimat som gynnar investeringar 
och att snabbt genomföra de överenskomna 
villkoren för utbetalningen av det 
makroekonomiska stöd från EU som anges 
i samförståndsavtalet.

2. Europaparlamentet välkomnar de 
exempellösa stödpaket, däribland det 
makroekonomiska stödet, som unionen har 
ställt till Ukrainas förfogande som en del 
av Team Europa, för att hjälpa 
partnerländer att hantera covid-19-krisen. 
Parlamentet konstaterar att detta är ett 
avgörande prov på EU:s solidaritet i dessa 
kristider utan motstycke. Parlamentet 
uppmanar de ukrainska myndigheterna att 
skapa ett klimat som gynnar investeringar 
och att snabbt genomföra de överenskomna 
villkoren för utbetalningen av det 
makroekonomiska stöd från EU som anges 
i samförståndsavtalet. Parlamentet erinrar 
Ukrainas regering om att utbetalningen i 
december 2020 av den första delen på 
600 miljoner euro av det 
makroekonomiska stödet på 1,2 miljarder 
euro, utan några särskilda politiska 
villkor, var ett engångsfall som berodde 
på stödets nödkaraktär, och detta får inte 
missbrukas för att backa från avtalade 
reformer.

Or. en



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

SV Förenade i mångfalden SV

3.2.2021 A9-0219/14

Ändringsförslag 14
Michael Gahler
för PPE-gruppen

Betänkande A9-0219/2020
Michael Gahler
Genomföranderapporten om EU:s associeringsavtal med Ukraina
(2019/2202(INI))

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet välkomnar de 
resultat som uppnåtts inom den reform för 
decentralisering och stärkande av 
kommunerna som inleddes 2014 och som 
har visat sig vara en av de mest lyckade 
reformerna hittills. Parlamentet erkänner 
stödet från U-LEAD-projektet, som lett till 
att det bildats nästan ett tusen 
sammanslagna lokalsamhällen med 
omkring 11,7 miljoner invånare. 
Parlamentet ser positivt på de åtgärder som 
hittills vidtagits för att decentralisera 
offentliga myndigheter och offentliga 
finanser genom ett paket med rättsakter 
och det praktiska genomförandet av dessa. 
Parlamentet stöder i synnerhet fullt ut 
Verchovna Radas resolution av den 
17 juli 2020 om bildande och upplösning 
av distrikt, enligt vilken arrangemangen 
avseende konsolidering av distrikt som 
regel kommer att vara tillämpliga även på 
territorierna på Krim och distrikt i 
regionerna Donetsk och Luhansk, som 
för närvarande inte kontrolleras av 
Ukrainas regering.

17. Europaparlamentet välkomnar de 
resultat som uppnåtts inom den reform för 
decentralisering och stärkande av 
kommunerna som inleddes 2014 och som 
har visat sig vara en av de mest lyckade 
reformerna hittills. Parlamentet erkänner 
stödet från U-LEAD-projektet, som lett till 
att det bildats nästan ett tusen frivilligt 
sammanslagna lokalsamhällen med 
omkring 11,7 miljoner invånare. 
Parlamentet ser positivt på de åtgärder som 
hittills vidtagits för att decentralisera 
offentliga myndigheter och offentliga 
finanser genom ett paket med rättsakter 
och det praktiska genomförandet av dessa. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
noga studera detaljerna i 
decentraliseringsreformen och att 
eventuellt använda den som en lyckad 
fallstudie för andra länder.

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/15

Ändringsförslag 15
Michael Gahler
för PPE-gruppen

Betänkande A9-0219/2020
Michael Gahler
Genomföranderapporten om EU:s associeringsavtal med Ukraina
(2019/2202(INI))

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet välkomnar 
anordnandet av den första omgången 
lokalval den 25 oktober 2020, med ett 
valdeltagande på över 36 %, där 
valdeltagandet var fritt och rättvist, men 
som kombinerades med ett samtidigt 
offentligt samråd, vilket enligt 
OSSE/ODIHR gav upphov till en 
otillbörlig politisk fördel och suddade ut 
åtskillnaden mellan stat och parti. 
Parlamentet uppmanar de statliga 
myndigheterna att respektera de lokala 
självstyrelseorganens autonomi och att 
stödja den administrativa kapaciteten hos 
kommuner och städer. Parlamentet 
välkomnar ändringen av budgetlagen, som 
innebär att en andel på 60 % av den lokala 
inkomstskatten för privatpersoner 
garanteras som ett nödvändigt bidrag till 
sunda offentliga finanser på lokal nivå. 
Parlamentet varnar för inrättandet av 
parallella strukturer på lokal nivå som 
skulle kunna ge upphov till 
behörighetskonflikter, utan föreslår att man 
överväger att tilldela befattningshavare 
dubbel behörighet, så att de har lokala 
befogenheter och samtidigt fungerar som 
den lägsta statliga myndigheten.

19. Europaparlamentet välkomnar 
anordnandet av den första omgången 
lokalval den 25 oktober 2020, med ett 
valdeltagande på över 36 %, där 
valdeltagandet var fritt och rättvist, men 
som kombinerades med ett samtidigt 
offentligt samråd, vilket enligt 
OSSE/ODIHR gav upphov till en 
otillbörlig politisk fördel och suddade ut 
åtskillnaden mellan stat och parti. 
Parlamentet uppmanar de statliga 
myndigheterna att respektera de lokala 
självstyrelseorganens autonomi och att 
stödja den administrativa kapaciteten hos 
kommuner och städer. Parlamentet vill se 
ett införande av begreppet territoriellt 
offentligt organ som juridisk person, 
vilket är etablerad praxis i EU och även 
erkänns i den europeiska konventionen 
om kommunal självstyrelse. Parlamentet 
välkomnar ändringen av budgetlagen, som 
innebär att en andel på 60 % av den lokala 
inkomstskatten för privatpersoner 
garanteras som ett nödvändigt bidrag till 
sunda offentliga finanser på lokal nivå. 
Parlamentet varnar för inrättandet av 
parallella strukturer på lokal nivå som 
skulle kunna ge upphov till 
behörighetskonflikter, utan föreslår att man 
överväger att tilldela befattningshavare 
dubbel behörighet, så att de har lokala 
befogenheter och samtidigt fungerar som 
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den lägsta statliga myndigheten. 
Parlamentet noterar Verchovna Radas 
resolution av den 17 juli 2020 om 
bildande och upplösning av distrikt, enligt 
vilken arrangemangen avseende 
konsolidering av distrikt som regel 
kommer att vara tillämpliga även på 
territorierna på Krim och på distrikt i 
regionerna Donetsk och Luhansk, som 
för närvarande inte kontrolleras av 
Ukrainas regering.

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/16

Ändringsförslag 16
Michael Gahler
för PPE-gruppen

Betänkande A9-0219/2020
Michael Gahler
Genomföranderapporten om EU:s associeringsavtal med Ukraina
(2019/2202(INI))

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet välkomnar de 
framgångsrika åtgärder som vidtagits inom 
vetenskapligt och tekniskt samarbete, 
inbegripet inom rymdindustrin, och på 
försvarsområdet, i synnerhet konvergensen 
inom de operativa, utbildningsrelaterade 
och institutionella segmenten, och i 
genomförandet av de nödvändiga interna 
förändringarna i dessa sektorer. 
Parlamentet välkomnar Ukrainas vilja att 
delta i EU:s ramprogram för forskning och 
innovation, Horisont Europa, och 
ESA:s forskningsprogram. Parlamentet 
noterar det givande samarbetet mellan 
Ukrainas försvarsministerium och 
Europeiska försvarsbyrån och uppmuntrar 
till ytterligare utveckling av detta 
samarbete. Parlamentet uppmanar EU och 
Ukraina att främja samarbete inom 
säkerhet och försvar, och att ägna särskild 
uppmärksamhet åt konflikten i östra 
Ukraina och Rysslands försök att 
undergräva Ukrainas territoriella integritet, 
genom försoning, samarbete på området 
för cybersäkerhet och kampen mot 
desinformation samt genom att arbeta för 
att stärka familjers, samhällens och statliga 
institutioners motståndskraft.

21. Europaparlamentet välkomnar de 
framgångsrika åtgärder som vidtagits inom 
vetenskapligt och tekniskt samarbete, 
inbegripet inom rymdindustrin, och på 
försvarsområdet, i synnerhet konvergensen 
inom de operativa, utbildningsrelaterade 
och institutionella segmenten, och i 
genomförandet av de nödvändiga interna 
förändringarna i dessa sektorer. 
Parlamentet välkomnar Ukrainas vilja att 
delta i EU:s ramprogram för forskning och 
innovation, Horisont Europa, och 
ESA:s forskningsprogram. Parlamentet 
noterar det givande samarbetet mellan 
Ukrainas försvarsministerium och 
Europeiska försvarsbyrån och uppmuntrar 
till ytterligare utveckling av detta 
samarbete. Parlamentet uppmanar EU och 
Ukraina att främja samarbete inom 
säkerhet och försvar, och att ägna särskild 
uppmärksamhet åt konflikten i östra 
Ukraina och Rysslands försök att 
undergräva Ukrainas suveränitet samt 
kränkningen av dess territoriella integritet, 
genom försoning, samarbete på området 
för cybersäkerhet och kampen mot 
desinformation samt genom att arbeta för 
att stärka familjers, samhällens och statliga 
institutioners motståndskraft.

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/17

Ändringsförslag 17
Michael Gahler
för PPE-gruppen

Betänkande A9-0219/2020
Michael Gahler
Genomföranderapporten om EU:s associeringsavtal med Ukraina
(2019/2202(INI))

Förslag till resolution
Rubrik 3a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ukrainas territoriella integritet och 
suveränitet

Or. en


