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3.2.2021 A9-0219/69

Ändringsförslag 69
Mick Wallace
för The Left-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 94

Förslag till resolution Ändringsförslag

94. Europaparlamentet välkomnar 
antagandet i mars 2020 av lagen om 
omsättning av jordbruksmark – som torde 
bidra till att Ukrainas enorma potential 
inom jordbrukssektorn frigörs – och 
antagandet i maj 2020 av lagen om 
förbättring av vissa instrument för 
reglering av bankverksamhet, som stärker 
banksystemet och förhindrar att 
PrivatBank återförs till sina tidigare 
ägare.

94. Europaparlamentet beklagar djupt 
antagandet i mars 2020 av lagen om 
omsättning av jordbruksmark, som 
kommer att leda till ytterligare 
privatisering och monopolisering av 
ukrainsk mark och Ukrainas 
jordbrukssektor i händerna på 
markbanker som HCH Capital, som 
redan har tillskansat sig marktillgångar 
på 700 000 hektar i Ryssland och 
Ukraina.

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/70

Ändringsförslag 70
Malin Björk, Nikolaj Villumsen, Silvia Modig
för The Left-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 96

Förslag till resolution Ändringsförslag

96. Europaparlamentet uppmanar 
Ukraina att följa kommande beslut från 
skiljedomstolen vad gäller moratoriet för 
export av obearbetat trä och samtidigt 
genomdriva obligatorisk tillbörlig 
aktsamhet längs hela värdekedjan när det 
gäller varor från skogsbruk samt förbättra 
styrningen inom skogsbrukssektorn.

96. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att respektera Ukrainas 
ansträngningar för att bevara 
nationalskogar och att upprätthålla 
moratoriet för export av obearbetat trä, 
samtidigt som man genomdriver 
obligatorisk tillbörlig aktsamhet längs hela 
värdekedjan när det gäller varor från 
skogsbruk samt förbättra styrningen inom 
skogsbrukssektorn.

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/71

Ändringsförslag 71
Emmanuel Maurel
för The Left-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 102a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

102a. Europaparlamentet uppmanar 
associeringsrådet att prioritera 
genomförandet av internationella 
arbetsnormer och EU:s lagstiftning och 
praxis inom områdena socialpolitik, 
sysselsättning och arbetsmarknad, 
bestämmelser om kollektivförhandlingar, 
dialog mellan arbetsmarknadens parter, 
jämställdhet samt reform av arbetsrätten i 
syfte att säkerställa balans mellan 
arbetsmarknadsparternas intressen samt 
skydd för arbetstagarnas rättigheter i 
enlighet med bestämmelserna i 
associeringsavtalet (artiklarna 419–421 
och 424) och ILO:s konventioner 81, 87, 
98, 117, 122, 129, 144, 154 och 173.

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/72

Ändringsförslag 72
Emmanuel Maurel
för The Left-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 102b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

102b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att såväl 
fackföreningar som det civila samhället i 
hela sin mångfald görs delaktiga i 
övervakningen av genomförandet av 
associeringsavtalet. Parlamentet 
uppmanar Ukrainas regering och 
kommissionen att stödja inte bara 
proeuropeiska icke-statliga organisationer 
utan även sådana som granskar 
överträdelser av det djupgående och 
omfattande frihandelsavtalet, i synnerhet 
på det sociala området.

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/73

Ändringsförslag 73
Emmanuel Maurel
för The Left-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 102c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

102c. Europaparlamentet konstaterar att 
den ukrainska arbetsmarknaden brottas 
med allvarliga utmaningar eftersom 
strömmen av arbetskraft till EU-länderna 
hela tiden ökar. Parlamentet betonar att 
det är absolut nödvändigt med en strategi 
från regeringens sida för ett 
arbetsmarknadsklimat som erbjuder 
arbetstagarna vid ukrainska företag 
anständiga arbetsförhållanden, inbegripet 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, 
lagliga jobb som omfattas av det statliga 
systemet för social trygghet, fullständiga 
löneutbetalningar i tid, rätten att gå med i 
fackföreningar och få sina intressen 
företrädda samt meningsfulla 
kollektivförhandlingar om bindande 
kollektivavtal.

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/74

Ändringsförslag 74
Mick Wallace
för The Left-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 110

Förslag till resolution Ändringsförslag

110. Europaparlamentet kräver att 
kommissionen granskar Ukrainas 
efterlevnad av Europeiska unionens 
regelverk inom energiområdet i syfte att 
ytterligare integrera energimarknaderna. 
Parlamentet stöder fullt ut Ukrainas 
integration i det europeiska kontinentala 
energinätet (Entso-E). Parlamentet 
uppmanar med kraft Ukraina att förbättra 
samordningen mellan internationella 
institutioner (till exempel kommissionen, 
Europeiska banken för återuppbyggnad 
och utveckling, Europeiska 
investeringsbanken, Världsbanken, KfW, 
Entso-E och energigemenskapen) och 
ukrainska institutioner när det gäller 
strategier och åtgärder som stöder 
Ukrainas energisektor.

110. Europaparlamentet kräver att 
kommissionen granskar Ukrainas 
efterlevnad av Europeiska unionens 
regelverk inom energiområdet i syfte att 
ytterligare integrera energimarknaderna. 
Parlamentet stöder fullt ut Ukrainas 
integration i det europeiska kontinentala 
energinätet (Entso-E).

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/75

Ändringsförslag 75
Mick Wallace
för The Left-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 126

Förslag till resolution Ändringsförslag

126. Europaparlamentet stöder ett 
stärkt samarbete mellan EU och Ukraina, 
i synnerhet när det gäller 
gränsförvaltning, nationella asyl- och 
identitetshanteringssystem som baseras på 
biometriska metoder, motverkande av 
penningtvätt och finansiering av 
terrorism, bekämpning av organiserad 
brottslighet och grov internationell 
brottslighet och fördjupande av 
samarbetet mellan Ukraina och 
Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyrån (Frontex).

utgår 

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/76

Ändringsförslag 76
Mick Wallace
för The Left-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 127

Förslag till resolution Ändringsförslag

127. Europaparlamentet noterar att 
ytterligare framsteg har gjorts när det gäller 
anpassningen av Ukrainas tull- och 
gränsförfaranden till unionens förfaranden, 
liksom de pågående institutionella 
reformerna av skatte- och 
tullförvaltningarna. Parlamentet välkomnar 
lagen om en enda rättslig enhet för den 
statliga tulltjänsten liksom lagarna om 
godkända ekonomiska aktörer och om 
införande av det nationella elektroniska 
överföringssystemet, vilka antogs hösten 
2019. Parlamentet välkomnar också 
antagandet i juli 2019 av en strategi för 
integrerad gränsförvaltning fram till 2025 
och den efterföljande handlingsplanen för 
2020–2022. Parlamentet beklagar 
emellertid att de EU-finansierade projekten 
för moderniseringen av de sex 
posteringarna vid gränsen till unionen har 
stannat av och beklagar djupt att 
väntetiderna vid dessa gränser fortfarande 
är mycket långa. Parlamentet uppmanar 
också med kraft de ukrainska 
myndigheterna att anta alla de kvarstående 
åtgärder och bestämmelser som krävs för 
att systemen med godkända ekonomiska 
aktörer och för nationell elektronisk 
överföring ska bli fullt operativa och för att 
se till att behöriga kandidater till den nya 
ledningen av den statliga tulltjänsten 
snarast tillsätts genom ett transparent och 

127. Europaparlamentet noterar att 
ytterligare framsteg har gjorts när det gäller 
anpassningen av Ukrainas tull- och 
gränsförfaranden till unionens förfaranden, 
liksom de pågående institutionella 
reformerna av skatte- och 
tullförvaltningarna. Parlamentet välkomnar 
lagen om en enda rättslig enhet för den 
statliga tulltjänsten liksom lagarna om 
godkända ekonomiska aktörer och om 
införande av det nationella elektroniska 
överföringssystemet, vilka antogs hösten 
2019. Parlamentet beklagar emellertid att 
de EU-finansierade projekten för 
moderniseringen av de sex posteringarna 
vid gränsen till unionen har stannat av och 
beklagar djupt att väntetiderna vid dessa 
gränser fortfarande är mycket långa. 
Parlamentet uppmanar också med kraft de 
ukrainska myndigheterna att anta alla de 
kvarstående åtgärder och bestämmelser 
som krävs för att systemen med godkända 
ekonomiska aktörer och för nationell 
elektronisk överföring ska bli fullt 
operativa och för att se till att behöriga 
kandidater till den nya ledningen av den 
statliga tulltjänsten snarast tillsätts genom 
ett transparent och opartiskt offentligt 
urvalsförfarande. Parlamentet uppmanar 
med kraft de ukrainska myndigheterna att 
kriminalisera all varusmuggling.
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opartiskt offentligt urvalsförfarande. 
Parlamentet uppmanar med kraft de 
ukrainska myndigheterna att kriminalisera 
all varusmuggling, vilket är av yttersta vikt 
för den integrerade gränsförvaltningen.

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/77

Ändringsförslag 77
Mick Wallace
för The Left-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 128

Förslag till resolution Ändringsförslag

128. Europaparlamentet uppmanar EU 
och de ukrainska och moldaviska 
myndigheterna att påskynda processen med 
att blockera olaglig handel och stänga ned 
smugglingskanaler i regionen 
Transnistrien, som fungerat som en fristad 
för smugglare, utnyttjats av kriminella och 
oligarker, tjänat till att stärka det ryska 
inflytandet och varit en av de viktigaste 
orsakerna till att konflikten förlängts.

128. Europaparlamentet uppmanar EU 
och de ukrainska och moldaviska 
myndigheterna att påskynda processen med 
att blockera olaglig handel och stänga ned 
smugglingskanaler i regionen 
Transnistrien, som fungerat som en fristad 
för smugglare och utnyttjats av kriminella 
och oligarker.

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/78

Ändringsförslag 78
Mick Wallace
för The Left-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 135

Förslag till resolution Ändringsförslag

135. Europaparlamentet uppmanar 
samtliga EU-institutioner, 
medlemsstaterna och de ukrainska 
myndigheterna att med hjälp av 
kampanjer bättre informera allmänheten 
om de möjligheter som finns inom 
initiativet för det östliga partnerskapet och 
genomförandet av associeringsavtalet/det 
djupgående och omfattande 
frihandelsavtalet, för att öka 
medvetenheten om fördelarna med en 
närmare associering och koppla dem till 
den positiva utvecklingen på 
arbetsmarknaden i Ukraina samt i övriga 
associerade länder. Parlamentet 
uppmuntrar de ukrainska myndigheterna 
att bättre informera Ukrainas medborgare 
om fördelarna med associeringsavtalet/det 
djupgående och omfattande 
frihandelsavtalet och EU-stödet och att 
göra mer för att se till att de möjligheter 
som erbjuds genom 
associeringsavtalet/det djupgående och 
omfattande frihandelsavtalet och EU:s 
stöd och program når lokal nivå, även i 
avlägsna delar av landet, särskilt 
landsbygdsområden, så att invånarna kan 
driva på positiva förändringar i sina 
samhällen.

utgår

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/79

Ändringsförslag 79
Mick Wallace
för The Left-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 136

Förslag till resolution Ändringsförslag

136. Europaparlamentet lovordar 
Ukrainas civila samhälle, ungdomar och 
icke-statliga organisationer för deras 
aktiviteter på alla områden av det 
offentliga och politiska livet, och i 
synnerhet för deras stöd till 
genomförandet av associeringsavtalet/det 
djupgående och omfattande 
frihandelsavtalet, för hanteringen av 
utmaningarna i samband med covid-19-
pandemin, för bekämpningen av 
desinformationskampanjer, för stödet och 
hjälpen till internflyktingar och andra 
utsatta grupper och för stärkandet av 
samhällets motståndskraft och 
mediekompetensen hos den ukrainska 
befolkningen. Parlamentet uppmuntrar de 
ukrainska statliga och lokala 
styrelseorganen att fortsatt främja ett nära 
samarbete med det civila samhället, bland 
annat genom ökat ekonomiskt stöd till 
dess verksamheter. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att prioritera 
stöd till dessa icke-statliga organisationer 
och organisationer i det civila samhället. 
Parlamentet välkomnar i detta hänseende 
programmet ”facilitet för det civila 
samhället” på 20 miljoner euro, vilket 
kommer att främja stärkandet av 
kapaciteten hos organisationer i det civila 
samhället så att de kan delta i 
beslutsprocesser och det offentliga livet. 

utgår
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Mot bakgrund av ett antal lagförslag om 
civilsamhällesorganisationers och andra 
sammanslutningars arbete och 
funktionssätt uppmanar Parlamentet med 
kraft de ukrainska myndigheterna att inte 
anta några lagar som inte är förenliga 
med Ukrainas inhemska och 
internationella skyldigheter på 
människorättsområdet och att garantera 
att det civila samhället kan verka utan 
otillbörlig inblandning.

Or. en


