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Módosítás1
Marek Belka
Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy a mélyreható és átfogó 
szabadkereskedelmi megállapodás 
(DCFTA) hozzájárult a kereskedelem 
pozitív irányú fejlődéséhez és a gazdaság 
korszerűsítéséhez, fellendítette a közvetlen 
külföldi befektetéseket, és mindkét oldalon 
új munkahelyeket teremtett; üdvözli a 
kétoldalú kereskedelmi és gazdasági 
kapcsolatok terén folyamatosan elért 
pozitív eredményeket, amelyek szerint 
2019-ben az ukrán behozatal 12,3 %-kal, a 
kivitel pedig 9,7 %-kal nőtt, ami 43,3 
milliárd eurót tett ki; 

1. úgy véli, hogy a mélyreható és átfogó 
szabadkereskedelmi megállapodás 
(DCFTA) hozzájárult a kereskedelem 
pozitív irányú fejlődéséhez és a gazdaság 
korszerűsítéséhez, fellendítette a közvetlen 
külföldi befektetéseket, és mindkét oldalon 
új munkahelyeket teremtett; üdvözli a 
kétoldalú kereskedelmi és gazdasági 
kapcsolatok terén folyamatosan elért 
pozitív eredményeket, amelyek szerint 
2019-ben az ukrán behozatal 12,3 %-kal, a 
kivitel pedig 9,7 %-kal nőtt, ami 43,3 
milliárd eurót tett ki; hangsúlyozza, hogy 
az Európai Unió továbbra is Ukrajna fő 
kereskedelmi partnere; 

Or. en

Módosítás 2
Helmut Scholz
Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy a mélyreható és átfogó 
szabadkereskedelmi megállapodás 
(DCFTA) hozzájárult a kereskedelem 
pozitív irányú fejlődéséhez és a gazdaság 
korszerűsítéséhez, fellendítette a közvetlen 
külföldi befektetéseket, és mindkét oldalon 
új munkahelyeket teremtett; üdvözli a 
kétoldalú kereskedelmi és gazdasági 
kapcsolatok terén folyamatosan elért 
pozitív eredményeket, amelyek szerint 
2019-ben az ukrán behozatal 12,3 %-kal, a 
kivitel pedig 9,7 %-kal nőtt, ami 43,3 
milliárd eurót tett ki; 

1. úgy véli, hogy a mélyreható és átfogó 
szabadkereskedelmi megállapodás 
(DCFTA) hozzájárult a kereskedelem 
fejlődéséhez és a gazdaság 
korszerűsítéséhez, fellendítette a közvetlen 
külföldi befektetéseket, és mindkét oldalon 
új munkahelyeket teremtett; üdvözli a 
kétoldalú kereskedelmi és gazdasági 
kapcsolatok terén folyamatosan elért 
pozitív eredményeket, amelyek szerint 
2019-ben az ukrán behozatal 12,3 %-kal, a 
kivitel pedig 9,7 %-kal nőtt, ami 43,3 
milliárd eurót tett ki; megjegyzi, hogy 
Ukrajna EU-val szembeni kereskedelmi 
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hiánya 5,1 milliárd euróra nőtt, és a 
legnagyobb egyensúlyhiány a 
Németországgal és Lengyelországgal 
folytatott kereskedelemben jelentkezik; 

Or. en

Módosítás 3Urmas Paet, Dita Charanzova, Nicola Danti, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne
Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy a mélyreható és 
átfogó szabadkereskedelmi megállapodás 
(DCFTA) hozzájárult a kereskedelem 
pozitív irányú fejlődéséhez és a gazdaság 
korszerűsítéséhez, fellendítette a közvetlen 
külföldi befektetéseket, és mindkét oldalon 
új munkahelyeket teremtett; üdvözli a 
kétoldalú kereskedelmi és gazdasági 
kapcsolatok terén folyamatosan elért 
pozitív eredményeket, amelyek szerint 
2019-ben az ukrán behozatal 12,3 %-kal, a 
kivitel pedig 9,7 %-kal nőtt, ami 43,3 
milliárd eurót tett ki;

1. kiemeli, hogy Ukrajna az Európai 
Unió fontos geopolitikai, geostratégiai és 
kereskedelmi partnere; úgy véli, hogy a 
mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi 
megállapodás (DCFTA) hozzájárult a 
kereskedelem pozitív irányú fejlődéséhez 
és a gazdaság korszerűsítéséhez, 
fellendítette a közvetlen külföldi 
befektetéseket, és mindkét oldalon új 
munkahelyeket teremtett; üdvözli a 
kétoldalú kereskedelmi és gazdasági 
kapcsolatok – amelyek során az EU 
Ukrajna legnagyobb kereskedelmi 
partnere – terén folyamatosan elért pozitív 
eredményeket, amelyek szerint 2019-ben 
az ukrán behozatal 12,3 %-kal, a kivitel 
pedig 9,7 %-kal nőtt, ami 43,3 milliárd 
eurót tett ki;

Or. en

Módosítás 4
Markéta Gregorová

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy a mélyreható és átfogó 
szabadkereskedelmi megállapodás 
(DCFTA) hozzájárult a kereskedelem 

1. úgy véli, hogy a mélyreható és átfogó 
szabadkereskedelmi megállapodás 
(DCFTA) hozzájárult a kereskedelem 
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pozitív irányú fejlődéséhez és a gazdaság 
korszerűsítéséhez, fellendítette a közvetlen 
külföldi befektetéseket, és mindkét oldalon 
új munkahelyeket teremtett; üdvözli a 
kétoldalú kereskedelmi és gazdasági 
kapcsolatok terén folyamatosan elért 
pozitív eredményeket, amelyek szerint 
2019-ben az ukrán behozatal 12,3%-kal, a 
kivitel pedig 9,7%-kal nőtt, ami 43,3 
milliárd eurót tett ki;

pozitív irányú fejlődéséhez és a gazdaság 
korszerűsítéséhez, fellendítette a közvetlen 
külföldi befektetéseket, és mindkét oldalon 
új munkahelyeket teremtett; üdvözli a 
kétoldalú kereskedelmi és gazdasági 
kapcsolatok terén folyamatosan elért 
pozitív eredményeket, amelyek szerint 
2019-ben az ukrán behozatal 12,3%-kal, a 
kivitel pedig 9,7%-kal nőtt, ami 43,3 
milliárd eurót tett ki; ösztönzi továbbá az 
Európai Bizottságot, hogy támogassa 
Ukrajnát azon területek azonosításában, 
amelyek tovább erősíthetik a gazdasági 
diverzifikációt, valamint azok fontosság 
szerinti besorolásában a mélyreható és 
átfogó szabadkereskedelmi megállapodás 
teljes körű végrehajtása során;

Or. en

Módosítás 5
Enikő Győri

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy a mélyreható és átfogó 
szabadkereskedelmi megállapodás 
(DCFTA) hozzájárult a kereskedelem 
pozitív irányú fejlődéséhez és a gazdaság 
korszerűsítéséhez, fellendítette a közvetlen 
külföldi befektetéseket, és mindkét oldalon 
új munkahelyeket teremtett; üdvözli a 
kétoldalú kereskedelmi és gazdasági 
kapcsolatok terén folyamatosan elért 
pozitív eredményeket, amelyek szerint 
2019-ben az ukrán behozatal 12,3%-kal, a 
kivitel pedig 9,7%-kal nőtt, ami 43,3 
milliárd eurót tett ki;

1. úgy véli, hogy a 2016 óta alkalmazott 
mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi 
megállapodás (DCFTA) hozzájárult a 
kereskedelem pozitív irányú fejlődéséhez 
és a gazdaság korszerűsítéséhez, 
fellendítette a közvetlen külföldi 
befektetéseket, és mindkét oldalon új 
munkahelyeket teremtett; 2016 óta az EU 
és Ukrajna közötti kereskedelem 49%-kal 
nőtt. üdvözli a kétoldalú kereskedelmi és 
gazdasági kapcsolatok terén 2019-ben 
folyamatosan elért pozitív eredményeket, 
amelyek szerint az ukrán behozatal 12,3%-
kal, a kivitel pedig 9,7%-kal nőtt, ami 43,3 
milliárd eurót tett ki;

Or. en
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Módosítás 6
Enikő Győri

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. megjegyzi, hogy az EU Ukrajna 
legnagyobb kereskedelmi partnere, 2019-
ben kereskedelmének 40%-át tette ki, míg 
Ukrajna az EU 20. kereskedelmi partnere, 
és az EU teljes kereskedelmének 1,1%-át 
teszi ki;

Or. en

Módosítás 7
Helmut Scholz

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. (új) megállapítja, hogy Ukrajna 
Unióba irányuló exportja nem 
diverzifikált, és a mezőgazdasági termékek 
és a vasérc továbbra is messze a 
legfontosabb export; megjegyzi azonban, 
hogy az egyesült államokbeli piac 
torzulása következtében nőtt bizonyos 
acéltermékek Unióba irányuló exportja, és 
megjegyzi, hogy ez aggályokat vetett fel az 
uniós acélgyártók körében;

Or. en

Módosítás 8
Helmut Scholz

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1b. (új) megjegyzi, hogy az Unióba 
jelenleg importált tojások 50%-a 
Ukrajnából származik, és sajnálatát fejezi 
ki amiatt, hogy az e tojásokat tojó tyúkok 
a legkedvezőtlenebb körülmények között 
élnek, ami az Európai Unióban rendkívül 
jogszerűtlen lenne; megismétli, hogy az 
állatjólét rendkívül fontos kérdés az 
európai polgárok számára, és azt az uniós 
jog is elismeri az EUMSZ 13. cikkében; 
emlékeztet Ukrajna azon kötelezettségére, 
hogy állatjóléti jogszabályait 
összehangolja az uniós vívmányokkal; 
hangsúlyozza, hogy a brojlercsirkékre, 
tojótyúkokra és sertésekre vonatkozó 
átmeneti időszak 2026-ig történő 
meghosszabbítása teljességgel 
elfogadhatatlan;

Or. en

Módosítás 9
Helmut Scholz

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. (új) rendkívül aggasztónak tartja a 
sztrájkoló bányászok elleni folyamatos 
fenyegetéseket, a sztrájkoló 
munkavállalóknak az ukrán biztonsági 
szolgálat általi megfélemlítését, valamint 
az ukrán büntető törvénykönyv 293. és 
296. cikkének alkalmazását, ami tovább 
súlyosbítja a helyzetet; úgy véli, hogy ez 
egyértelműen sérti az alapvető ILO-
egyezményeket, és így az EU–Ukrajna 
társulási megállapodás fenntarthatósági 
fejezetét; felhívja a Bizottságot, hogy lépjen 
fel és vonja be Ukrajnát a vonatkozó 
vitarendezési eljárásba;
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Or. en

Módosítás 10
Marek Belka

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli az Ukrajnának nyújtott, sorban 
negyedik makroszintű – egymilliárd EUR 
értékű – pénzügyi támogatás jóváhagyását 
és két részletben történő folyósítását; 
emlékeztet rá, hogy a makroszintű 
pénzügyi támogatás fontos eszköz volt 
Ukrajna ambiciózus reformprogramjának 
végrehajtásához és a gazdasági növekedés 
felgyorsításához, különösen a „többért 
többet” megközelítés és az ahhoz 
kapcsolódó feltételek jóvoltából; ösztönzi 
Ukrajnát, hogy tegyen további 
előrelépéseket a szabályozások közelítése 
terén; 

2. üdvözli az Ukrajnának nyújtott, sorban 
negyedik makroszintű – egymilliárd EUR 
értékű – pénzügyi támogatás jóváhagyását 
és két részletben történő folyósítását; 
emlékeztet rá, hogy a makroszintű 
pénzügyi támogatás fontos eszköz volt 
Ukrajna ambiciózus reformprogramjának 
végrehajtásához és a gazdasági növekedés 
felgyorsításához, különösen a „többért 
többet” megközelítés és az ahhoz 
kapcsolódó feltételek jóvoltából; ösztönzi 
Ukrajnát, hogy tegyen további 
előrelépéseket a szabályozások közelítése 
terén; e tekintetben további erőfeszítésekre 
szólít fel a korrupció elleni küzdelem és az 
igazságszolgáltatás reformja terén, az 
állatjólétre vonatkozó uniós 
jogszabályoknak és az uniós állat- és 
növény-egészségügyi normáknak való 
megfelelés elérésére irányuló munka 
folytatására, valamint a munkavállalói 
jogok védelmére vonatkozó jogszabályi 
előírások közelítésére; 

Or. en

Módosítás 11
Markéta Gregorová

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli az Ukrajnának nyújtott, sorban 
negyedik makroszintű – egymilliárd EUR 
értékű – pénzügyi támogatás jóváhagyását 
és két részletben történő folyósítását; 
emlékeztet rá, hogy a makroszintű 
pénzügyi támogatás fontos eszköz volt 
Ukrajna ambiciózus reformprogramjának 
végrehajtásához és a gazdasági növekedés 
felgyorsításához, különösen a „többért 
többet” megközelítés és az ahhoz 
kapcsolódó feltételek jóvoltából; ösztönzi 
Ukrajnát, hogy tegyen további 
előrelépéseket a szabályozások közelítése 
terén;

2. üdvözli az Ukrajnának nyújtott, 
sorban negyedik makroszintű – 
egymilliárd EUR értékű – pénzügyi 
támogatás jóváhagyását és két 
részletben történő folyósítását; 
emlékeztet rá, hogy a makroszintű 
pénzügyi támogatás fontos eszköz 
volt Ukrajna ambiciózus 
reformprogramjának végrehajtásához 
és a gazdasági növekedés 
felgyorsításához, különösen a 
„többért többet” ösztönzők 
jóvoltából; emlékeztet a valódi 
demokratikus reformokon és a jó 
kormányzáson alapuló 
feltételrendszerek fontosságára; 
ösztönzi Ukrajnát, hogy tegyen 
további előrelépéseket a 
szabályozások uniós vívmányokhoz 
való közelítése terén; 

Or. en

Módosítás 12
Enikő Győri

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli az Ukrajnának nyújtott, sorban 
negyedik makroszintű – egymilliárd EUR 
értékű – pénzügyi támogatás jóváhagyását 
és két részletben történő folyósítását; 
emlékeztet rá, hogy a makroszintű 
pénzügyi támogatás fontos eszköz volt 
Ukrajna ambiciózus reformprogramjának 
végrehajtásához és a gazdasági növekedés 
felgyorsításához, különösen a „többért 
többet” megközelítés és az ahhoz 
kapcsolódó feltételek jóvoltából; ösztönzi 

2. üdvözli az Ukrajnának nyújtott, sorban 
negyedik makroszintű – egymilliárd EUR 
értékű – pénzügyi támogatás jóváhagyását 
és két részletben történő folyósítását; Ezzel 
az EU 2014 óta összesen 3,8 milliárd EUR 
összegű hitelt nyújtott makroszintű 
pénzügyi támogatás keretében 
Ukrajnának, ami az EU által egyetlen 
partnerországnak folyósított makroszintű 
pénzügyi támogatás legnagyobb összege. 
emlékeztet rá, hogy a makroszintű 
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Ukrajnát, hogy tegyen további 
előrelépéseket a szabályozások közelítése 
terén; 

pénzügyi támogatás fontos eszköz volt 
Ukrajna ambiciózus reformprogramjának 
végrehajtásához és a gazdasági növekedés 
felgyorsításához, különösen a „többért 
többet” megközelítés és az ahhoz 
kapcsolódó feltételek jóvoltából; ösztönzi 
Ukrajnát, hogy tegyen további 
előrelépéseket a szabályozások közelítése 
terén;

Or. en

Módosítás 13
Urmas Paet, Dita Charanzova, Nicola Danti, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Samira 
Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne
Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli az Ukrajnának nyújtott, 
sorban negyedik makroszintű – egymilliárd 
EUR értékű – pénzügyi támogatás 
jóváhagyását és két részletben történő 
folyósítását; emlékeztet rá, hogy a 
makroszintű pénzügyi támogatás fontos 
eszköz volt Ukrajna ambiciózus 
reformprogramjának végrehajtásához és a 
gazdasági növekedés felgyorsításához, 
különösen a „többért többet” megközelítés 
és az ahhoz kapcsolódó feltételek 
jóvoltából; ösztönzi Ukrajnát, hogy tegyen 
további előrelépéseket a szabályozások 
közelítése terén;

2. üdvözli az Ukrajnának nyújtott, 
sorban negyedik makroszintű – egymilliárd 
EUR értékű – pénzügyi támogatás 
jóváhagyását és két részletben történő 
folyósítását; emlékeztet rá, hogy a 
makroszintű pénzügyi támogatás fontos 
eszköz volt Ukrajna ambiciózus 
reformprogramjának végrehajtásához és a 
gazdasági növekedés felgyorsításához, 
különösen a „többért többet” megközelítés 
és az ahhoz kapcsolódó feltételek 
jóvoltából; ösztönzi Ukrajnát, hogy tegyen 
további előrelépéseket a szabályozások 
közelítése terén; kiemeli az Ukrajnának a 
Covid19-világjárvány összefüggésében 
nyújtott további 1,2 milliárd eurós 
makroszintű pénzügyi támogatás 
fontosságát és időszerűségét; megjegyzi, 
hogy ez az EU szolidaritásának 
kulcsfontosságú megnyilvánulása egy 
példa nélküli válság idején; 

Or. en
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Módosítás 14

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli az Ukrajnának nyújtott, sorban 
negyedik makroszintű – egymilliárd EUR 
értékű – pénzügyi támogatás jóváhagyását 
és két részletben történő folyósítását; 
emlékeztet rá, hogy a makroszintű 
pénzügyi támogatás fontos eszköz Ukrajna 
ambiciózus reformprogramjának 
végrehajtásához és a gazdasági növekedés 
felgyorsításához, különösen a „többért 
többet” megközelítés és az ahhoz 
kapcsolódó feltételek révén; ösztönzi 
Ukrajnát, hogy továbbra is tegyen 
előrelépéseket a szabályozások közelítése 
terén;

2. tudomásul veszi az Ukrajnának nyújtott, 
sorban negyedik makroszintű – egymilliárd 
EUR értékű – pénzügyi támogatás 
jóváhagyását és két részletben történő 
folyósítását; emlékeztet rá, hogy a 
makroszintű pénzügyi támogatás fontos 
eszköz Ukrajna ambiciózus 
reformprogramjának végrehajtásához és a 
gazdasági növekedés felgyorsításához, 
különösen a „többért többet” megközelítés 
és az ahhoz kapcsolódó feltételek révén;

Or. fr

Módosítás 15
Markéta Gregorová

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. emlékeztet arra, hogy a mélyreható és 
átfogó szabadkereskedelmi térség egy 
olyan reformfolyamat része, amely a jó 
kormányzáson, valamint a korrupció és a 
szervezett bűnözés elleni küzdelmen 
alapul, és hangsúlyozza, hogy a 
jogállamiság kulcsfontosságú előfeltétele 
a megfelelő és működő végrehajtásnak, 
valamint emlékeztet arra, hogy a civil 
társadalom fontos szerepet játszik a 
szakpolitikák kialakításában, valamint a 
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korrupció és a pénzmosás elleni 
küzdelemben;

Or. en

Módosítás 16
Enikő Győri

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. üdvözli, hogy az EU azonnal reagált 
az Ukrajnát érintő Covid19-válságra 
azáltal, hogy 190 millió eurót biztosított a 
legsürgetőbb egészségügyi szükségletek 
kielégítésére és a Covid19 társadalmi-
gazdasági hatásainak enyhítésére, 
továbbá középtávú kölcsönök formájában 
új makroszintű pénzügyi támogatási 
programot nyújtott, amelyből Ukrajna 1,2 
milliárd eurót kapott a világjárvány, 
illetve a világjárvány által kiváltott súlyos 
gazdasági válság következményeinek 
kezelésére;

Or. en

Módosítás 17
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. mély aggodalmát fejezi ki azonban az 
Alkotmánybíróságnak a Nemzeti 
Korrupcióellenes Hivatalról szóló, 
szeptember 16-i ítéletét követően, 
amelynek szervezetét a Radának felül kell 
vizsgálnia, és amelynek számos civil 
társadalmi megfigyelője attól tart, hogy ez 
a parlamenti felülvizsgálat nagyobb 
engedékenységet és tétlenséget fog 
eredményezni az intézményekben 
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tapasztalható állandósult korrupcióval 
szemben; 

Or. fr

Módosítás 18
Markéta Gregorová

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. úgy véli, hogy a jogszabályok uniós 
vívmányokhoz közelítése a mélyreható és 
átfogó szabadkereskedelmi térség 
kulcsdimenziója, mivel az uniós piachoz 
való tényleges hozzáférés és a reform 
nagyban függ a vonatkozó jogszabályok 
megfelelő végrehajtásától és 
érvényesítésétől; tudatában van annak, 
hogy ez milyen jelentős kihívást jelent az 
ukrán kormányzat, intézmények és 
közigazgatás számára, és ösztönzi az 
Európai Bizottságot, hogy nyújtson 
megfelelő technikai és pénzügyi 
támogatást; elismerését fejezi ki az 
Ukrajnát támogató csoportnak, és felhívja 
a csoportot, hogy készítsen még több 
jelentést az Európai Parlament számára a 
nyújtott támogatás fajtájáról, nevezetesen 
a vívmányok átültetése és végrehajtása 
tekintetében;

Or. en

Módosítás 19
Enikő Győri

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2b. arra ösztönzi mindkét felet, hogy 
fokozzák a kétoldalú szinten és a 
nemzetközi fórumokon folytatott 
együttműködést a Covid19 okozta 
kihívások kezelése érdekében, különösen 
az ellátási láncok ellenállóbbá és 
diverzifikáltabbá tétele, valamint a 
protekcionista tendenciák kezelésére 
irányuló együttműködés révén. Megjegyzi, 
hogy a nyitott stratégiai autonómia 
elérésére irányuló uniós célkitűzés 
lehetőséget teremthet a szomszédsággal 
való még szorosabb együttműködésre;

Or. en

Módosítás 20
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. a G7-ek nagyköveteinek szeptember 
17-i ülését követően úgy véli, hogy a 
korrupció elleni küzdelem feltételeinek 
romlása Ukrajnában ahhoz vezethet, hogy 
az Európai Unió felülvizsgálja gazdasági 
támogatási és makroszintű pénzügyi 
támogatási politikáját; megjegyzi, hogy az 
IMF, amely 5 milliárd USD összegű 
kölcsönnel vállalt kötelezettséget, a fenti 
okok miatt nem erősíti meg, hogy a 
közeljövőben 1,2 milliárd USD összegű 
részletet bocsát Kijev rendelkezésére;

Or. fr

Módosítás 21
Markéta Gregorová



AM\1214311HU.docx 15/30 PE658.734v01-00

HU

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. felhívja Ukrajnát, hogy teljes 
mértékben tartsa tiszteletben a mélyreható 
és átfogó szabadkereskedelmi 
megállapodásban meghatározott 
környezetvédelmi célkitűzéseket és 
kezdeményezéseket, valamint a 
fenntartható kereskedelem és fejlődés 
iránti nemzetközi kötelezettségvállalásait, 
különösen a Párizsi Megállapodást;

Or. en

Módosítás 22
Enikő Győri

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. üdvözli az Ukrajna által a mélyreható 
és átfogó szabadkereskedelmi 
megállapodással összhangban elfogadott 
számos reformot és rendeletet, például az 
EU–Ukrajna állat- és növény-
egészségügyi stratégiát, valamint a 
technikai előírásoknak és eljárásoknak az 
uniós előírásokhoz és eljárásokhoz való 
hozzáigazítását. Felszólítja Ukrajnát, hogy 
a mélyreható és átfogó 
szabadkereskedelmi térség keretében 
vállalt kötelezettségeknek való 
megfeleléshez szükséges jogszabályok 
elfogadása révén folytassa a szabályozás 
közelítését. Kiemeli továbbá a már 
elfogadott jogszabályok megfelelő 
végrehajtásának és érvényesítésének 
fontosságát, beleértve az állat- és növény-
egészségügyi stratégia szerinti állatjóléti 
szabályok időben történő végrehajtását;
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Or. en

Módosítás 23
Markéta Gregorová

Véleménytervezet
2 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2d. felhívja az ukrán kormányt, hogy 
összpontosítson a kereskedelem és a 
fenntartható fejlődés szociális 
dimenziójára is azáltal, hogy kezeli a 
munkaügyi felügyeleti rendszer korlátait 
és hiányosságait, valamint az 
igazságszolgáltatási rendszer problémáit, 
amelyek negatív hatással vannak a 
munkaügyi normák végrehajtására; 
Felszólítja az ukrán kormányt, hogy a 
munkaerő-piaci és foglalkoztatási 
politikákban is összpontosítson a 
megkülönböztetésmentességre;

Or. en

Módosítás 24
Enikő Győri

Véleménytervezet
2 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2d. ösztönzi Ukrajnát, hogy a megfelelő 
üzleti környezet megteremtése érdekében 
folytassa a mezőgazdasági, 
környezetvédelmi és szociális reformok 
felé vezető útját; hangsúlyozza, hogy a 
mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi 
térségre vonatkozó szabályokkal való 
összehangolás lehetővé teszi a felek 
számára az együttműködés megerősítését 
és a kereskedelem megkönnyítését;
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Or. en

Módosítás 25
Markéta Gregorová

Véleménytervezet
2 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2e. felhívja az EU-t, hogy továbbra is 
támogassa, hogy a társulási 
megállapodás/mélyreható és átfogó 
szabadkereskedelmi térség hatálya alá 
tartozó országok csatlakozzanak az 
egységes eurófizetési térséghez (SEPA), 
ami elsősorban a polgárok javát szolgálja, 
és új lehetőségeket kínál a kkv-k fejlődése 
számára;

Or. en

Módosítás 26
Marek Belka

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli a DCFTA eszköz keretében a 
kkv-k számára a finanszírozáshoz való 
hozzáférés javítása és a kereskedelmi 
lehetőségek megnyitása terén elért 
eredményeket; kiemeli, hogy egy 
megfelelő tájékoztató kampány lehetővé 
tenné a kkv-k számára, hogy jobban 
kihasználhassák a DCFTA által kínált 
lehetőségeket; felhívja a Bizottságot, hogy 
kísérje figyelemmel a DCFTA által a kkv-
kra gyakorolt hatást;

3. üdvözli a DCFTA eszköz keretében a 
kkv-k számára a finanszírozáshoz való 
hozzáférés javítása és a kereskedelmi 
lehetőségek megnyitása terén elért 
eredményeket; kiemeli, hogy egy 
megfelelő tájékoztató kampány lehetővé 
tenné a kkv-k számára, hogy jobban 
kihasználhassák a DCFTA által kínált 
lehetőségeket; felhívja a Bizottságot, hogy 
kísérje figyelemmel a DCFTA által a kkv-
kra gyakorolt hatást; ugyanakkor arra 
ösztönzi a Bizottságot, hogy kövesse 
nyomon a mélyreható és átfogó 
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szabadkereskedelmi megállapodás 
munkavállalói jogokra, egyesülési 
szabadságra és bérekre gyakorolt hatásait 
az Unióval folytatott kereskedelemhez 
kapcsolódó gazdasági ágazatokban; 

Or. en

Módosítás 27
Markéta Gregorová

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli a DCFTA eszköz keretében a 
kkv-k számára a finanszírozáshoz való 
hozzáférés javítása és a kereskedelmi 
lehetőségek megnyitása terén elért 
eredményeket; kiemeli, hogy egy 
megfelelő tájékoztató kampány lehetővé 
tenné a kkv-k számára, hogy jobban 
kihasználhassák a DCFTA által kínált 
lehetőségeket; felhívja a Bizottságot, hogy 
kísérje figyelemmel a DCFTA által a kkv-
kra gyakorolt hatást;

3. üdvözli a DCFTA eszköz keretében a 
kkv-k számára a finanszírozáshoz való 
hozzáférés javítása és a kereskedelmi 
lehetőségek megnyitása terén elért 
eredményeket; kiemeli, hogy egy 
megfelelő tájékoztató kampány lehetővé 
tenné a kkv-k számára, hogy jobban 
kihasználhassák a DCFTA által kínált 
lehetőségeket; megállapítja, hogy a 
mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi 
megállapodás végrehajtásának értékelése 
túlságosan is a kereskedelmi forgalomra 
és a kereskedelmet gátló akadályokra 
összpontosít; felszólítja az Európai 
Bizottságot, hogy megfelelően kövesse 
nyomon és értékelje a mélyreható és 
átfogó szabadkereskedelmi megállapodás 
végrehajtását, külön figyelmet fordítva a 
vívmányok átültetésére és végrehajtására, 
valamint kkv-kra és az ukrán 
társadalomra gyakorolt hatásra, és 
készítsen nyilvános és átfogó éves 
jelentést, többek között az EU által 
nyújtott technikai és pénzügyi 
támogatásról is;

Or. en
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Módosítás 28
Urmas Paet, Dita Charanzova, Nicola Danti, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Samira 
Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli a DCFTA eszköz keretében a 
kkv-k számára a finanszírozáshoz 
való hozzáférés javítása és a 
kereskedelmi lehetőségek megnyitása 
terén elért eredményeket; kiemeli, 
hogy egy megfelelő tájékoztató 
kampány lehetővé tenné a kkv-k 
számára, hogy jobban 
kihasználhassák a DCFTA által 
kínált lehetőségeket; felhívja a 
Bizottságot, hogy kísérje 
figyelemmel a DCFTA által a kkv-
kra gyakorolt hatást;

3. üdvözli a DCFTA eszköz keretében 
a kkv-k számára a finanszírozáshoz való 
hozzáférés javítása és a kereskedelmi 
lehetőségek megnyitása terén elért 
eredményeket; kiemeli, hogy egy 
megfelelő tájékoztató kampány lehetővé 
tenné a kkv-k számára, hogy jobban 
kihasználhassák a DCFTA által kínált 
lehetőségeket; felhívja a Bizottságot, hogy 
kísérje figyelemmel a DCFTA által a kkv-
kra gyakorolt hatást; megjegyzi, hogy a 
keleti partnerség országai közötti régión 
belüli kereskedelem támogatása és 
előmozdítása új gazdasági lehetőségeket is 
teremt, többek között a kkv-k számára; 

Or. en

Módosítás 29
Markéta Gregorová

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza a regionális és kis- és 
középvállalkozások számára kedvező 
üzleti környezet támogatásának 
fontosságát a különböző gazdasági 
ágazatok további innovációja érdekében; 
felhívja a Bizottságot, hogy támogassa az 
olyan ágazatokba történő beruházásokat, 
amelyek fejlődési, növekedési és 
versenyképességi potenciállal 
rendelkeznek az EU-ban, különösen 
három stratégiai jelentőségű ágazat 
vonatkozásában, mint a fenntartható 
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energia és az éghajlat, a digitális egységes 
piac és a kiberbiztonság, valamint a 
közlekedés; valamint a fokozott ágazati 
együttműködés további feltárása a 
digitális gazdaság, az oktatás, a kutatás és 
az innováció területén, valamint az IKT-
ágazat, a digitalizáció és a zöld 
technológiák fejlesztése, a know-how és a 
bevált gyakorlatok megosztása érdekében;

Or. en

Módosítás 30
Enikő Győri

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. üdvözli, hogy Ukrajna csatlakozott a 
fellebbezés esetén választottbírósági 
eljárás alkalmazásáról szóló átmeneti 
megállapodáshoz, így hozzájárul a 
Fellebbezési Testület megbénulása által 
okozott patthelyzet leküzdéséhez, valamint 
annak biztosításához, hogy a WTO-tagok 
a WTO-ban egy 2 lépésből álló 
vitarendezési rendszer előnyeit 
élvezhessék mindaddig, amíg a 
Fellebbezési Testület újra működőképessé 
nem válik;

Or. en

Módosítás 31
Markéta Gregorová

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3b. felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson 
technikai támogatást a regionális 
foglalkoztatási központoknak a 
foglalkoztatás ösztönzése érdekében; 
továbbá támogassa és fektessen be az 
ifjúságba és az olyan fenntartható 
gazdasági fejlődésre irányuló 
programokba, amelyek a szociális 
vállalkozásokat támogatják és a vidéki 
térségekben élő fiatalokra 
összpontosítanak, hogy az oktatási 
rendszert a munkaerőpiaci igényeknek 
megfelelően meg lehessen erősíteni a 
legkiszolgáltatottabbak védelme és a 
társadalmi-gazdasági lehetőségek 
hiányának megelőzése érdekében;

Or. en

Módosítás 32
Markéta Gregorová

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. elismeri az „egyéb” baromfihúsdarabok 
kivitelére a baromfihúsra és a baromfihús-
készítményekre vonatkozó kereskedelmi 
preferenciák módosítása révén talált 
megoldást; felszólítja Ukrajnát, hogy 
tartózkodjon a hasonló gyakorlatoktól, és 
teljes mértékben, jóhiszeműen és 
maradéktalanul tartsa tiszteletben és hajtsa 
végre a DCFTA valamennyi rendelkezését;

4. elismeri az „egyéb” baromfihúsdarabok 
kivitelére a baromfihúsra és a baromfihús-
készítményekre vonatkozó kereskedelmi 
preferenciák módosítása révén talált 
megoldást; felszólítja Ukrajnát, hogy 
tartózkodjon a hasonló gyakorlatoktól, és 
teljes mértékben, jóhiszeműen és 
maradéktalanul tartsa tiszteletben és hajtsa 
végre a DCFTA valamennyi rendelkezését; 
sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy nem 
történt előrelépés az uniós állatjóléti 
normák közelítése terén, és felszólítja 
Ukrajnát, hogy e kötelezettségvállalás 
teljesítése érdekében sürgősen fogadja el a 
jogszabálytervezetet;

Or. en
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Módosítás33
Enikő Győri

Véleménytervezet
4 bekezdés
Véleménytervezet Módosítás

4. elismeri az „egyéb” baromfihúsdarabok 
kivitelére a baromfihúsra és a baromfihús-
készítményekre vonatkozó kereskedelmi 
preferenciák módosítása révén talált 
megoldást; felszólítja Ukrajnát, hogy 
tartózkodjon a hasonló gyakorlatoktól, és 
teljes mértékben, jóhiszeműen és 
maradéktalanul tartsa tiszteletben és hajtsa 
végre a DCFTA valamennyi rendelkezését;

4. elismeri az „egyéb” baromfihúsdarabok 
kivitelére a baromfihúsra és a baromfihús-
készítményekre vonatkozó kereskedelmi 
preferenciák módosítása révén talált 
megoldást. Aggodalommal állapítja meg 
azonban, hogy Ukrajna kihasználta a 
mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi 
térség joghézagait. Felszólítja Ukrajnát, 
hogy tartózkodjon a hasonló 
gyakorlatoktól, és teljes mértékben, 
jóhiszeműen és maradéktalanul tartsa 
tiszteletben és hajtsa végre a DCFTA 
valamennyi rendelkezését. Felhívja a 
Bizottságot, hogy alaposan kövesse 
nyomon a mélyreható és átfogó 
szabadkereskedelmi megállapodás 
alkalmazását, és használjon fel minden 
rendelkezésre álló intézkedést a 
piactorzító gyakorlatok leküzdésére;

Or. en

Módosítás34
Urmas Paet, Nicola Danti, Jeremy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Samira 
Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. elismeri az „egyéb” 
baromfihúsdarabok kivitelére a 
baromfihúsra és a baromfihús-
készítményekre vonatkozó kereskedelmi 
preferenciák módosítása révén talált 
megoldást; felszólítja Ukrajnát, hogy 
tartózkodjon a hasonló gyakorlatoktól, és 

4. megjegyzi, hogy a baromfihúst és a 
baromfihús-készítményeket érzékeny 
termékeknek tekintik az Unióban; elismeri 
az „egyéb” baromfihúsdarabok kivitelére a 
baromfihúsra és a baromfihús-
készítményekre vonatkozó kereskedelmi 
preferenciák módosítása révén talált 
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teljes mértékben, jóhiszeműen és 
maradéktalanul tartsa tiszteletben és hajtsa 
végre a DCFTA valamennyi rendelkezését; 

megoldást, ezzel megszüntetve a 
megállapodásban lévő joghézagot; 
felszólítja Ukrajnát, hogy tartózkodjon a 
hasonló gyakorlatoktól, és teljes 
mértékben, jóhiszeműen és maradéktalanul 
tartsa tiszteletben és hajtsa végre a DCFTA 
valamennyi rendelkezését; felszólítja 
Ukrajnát, hogy haladéktalanul tegyen 
további előrelépést az uniós állatjóléti 
követelményeknek való megfelelés terén;

Or. en

Módosítás35
Urmas Paet, Dita Charanzova, Nicola Danti, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Samira 
Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

 4a. üdvözli Ukrajna reformtörekvéseit; 
hangsúlyozza, hogy a jogállamiság 
további megerősítése, a strukturális 
reformok, valamint a korrupció elleni 
küzdelem kulcsfontosságúak a vonzóbb 
üzleti és beruházási környezet 
megteremtéséhez Ukrajnában; megjegyzi, 
hogy az ukrán civil társadalom és nem 
kormányzati szervezetek aktív szerepet 
játszanak a reformok felügyeletében és a 
társulási megállapodás végrehajtásának 
nyomon követésében; felhívja a 
Bizottságot, hogy kezelje prioritásként e 
nem kormányzati szervezetek és civil 
társadalmi szervezetek támogatását;

Or. en

Módosítás36

Véleménytervezet
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5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. kifejezi aggodalmát amiatt, hogy 
Ukrajna az egyetlen olyan európai ország, 
amelyet a Bizottság a „2. kategóriába” 
tartozó kiemelt országként sorol fel, ami 
azt jelenti, hogy a szellemi tulajdonjogokat 
rendszeresen megsértik; felhívja a 
Bizottságot, hogy fokozza Ukrajnával a 
kérdésről folytatott párbeszédet az európai 
vállalkozásoknak okozott további károk 
elkerülése érdekében; elvárja, hogy 
Ukrajna biztosítsa az EU és Ukrajna 
közötti társulási megállapodás keretében 
tett kötelezettségvállalásoknak való 
megfelelést.

5. kifejezi aggodalmát amiatt, hogy 
Ukrajna az egyetlen olyan európai ország, 
amelyet a Bizottság a „2. kategóriába” 
tartozó kiemelt országként sorol fel, ami 
azt jelenti, hogy a szellemi tulajdonjogokat 
rendszeresen megsértik; aggodalmát fejezi 
ki amiatt is, hogy a jelentések szerint 
Ukrajnában – különösen a vámhatósági 
személyzet korrupciója révén – létezik egy 
valódi, kínai eredetű hamisítási központ; 
felhívja a Bizottságot, hogy fokozza 
Ukrajnával a kérdésről folytatott 
párbeszédet az európai vállalkozásoknak 
okozott további károk elkerülése 
érdekében; elvárja, hogy Ukrajna biztosítsa 
az EU és Ukrajna közötti társulási 
megállapodás keretében tett 
kötelezettségvállalásoknak való 
megfelelést.

Or. fr

Módosítás37
Markéta Gregorová

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kifejezi aggodalmát amiatt, hogy 
Ukrajna az egyetlen olyan európai 
ország, amelyet a Bizottság a „2. 
kategóriába” tartozó kiemelt 
országként sorol fel, ami azt jelenti, 
hogy a szellemi tulajdonjogokat 
rendszeresen megsértik; felhívja a 
Bizottságot, hogy fokozza Ukrajnával 
a kérdésről folytatott párbeszédet az 
európai vállalkozásoknak okozott 
további károk elkerülése érdekében; 
elvárja, hogy Ukrajna biztosítsa az 

5. kifejezi aggodalmát amiatt, hogy 
Ukrajna az egyetlen olyan európai 
ország, amelyet a Bizottság a „2. 
kategóriába” tartozó kiemelt országként 
sorol fel, ami azt jelenti, hogy 
rendszerszintű problémák vannak jelen 
a szellemi tulajdonjogok védelme és 
érvényesítése terén; felhívja a 
Bizottságot, hogy továbbra is támogassa 
Ukrajnát a mélyreható és átfogó 
szabadkereskedelmi térségre vonatkozó 
kötelezettségvállalás végrehajtásában és 
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EU és Ukrajna közötti társulási 
megállapodás keretében tett 
kötelezettségvállalásoknak való 
megfelelést.

a szellemi tulajdonjogokról szóló új 
törvénytervezetek kidolgozásában; 

Or. en

Módosítás38
Markéta Gregorová

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

 5a. felhívja a Bizottságot, hogy az új 
nemzeti biztonsági stratégia keretében 
ruházzon be a technikai infrastruktúra 
megerősítésébe annak érdekében, hogy 
segítse Ukrajnát a kibertámadásokkal 
szembeni ellenálló képesség 
növelésében, és mérlegelje egy olyan 
platform létrehozását, ahol a keleti 
partnerség partnerei, az uniós 
intézmények és tagjai megoszthatják 
egymással a választási beavatkozásokkal 
szembeni ellenálló képesség, a 
kiberbiztonság és a félretájékoztatás 
terén szerzett tapasztalataikat; 
hangsúlyozza továbbá, hogy támogatni 
kell a digitális készségek fejlesztését, 
valamint a média- és informatikai 
műveltséget, és be kell ruházni abba, 
mivel ez az egyetlen hatékony módja a 
már bekövetkezett félretájékoztatás 
elleni küzdelemnek;

Or. enMódosítás 39
Enikő Győri

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. aggodalommal állapítja meg, hogy 
Ukrajna a közelmúltban két 
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védintézkedési vizsgálatot indított az 
Unióból származó nitrogén és összetett 
műtrágyák behozatala ellen. Tudomásul 
veszi, hogy Ukrajna úgy döntött, hogy az 
utolsó pillanatban megszünteti mindkét 
védintézkedési vizsgálatot, miközben 
további védintézkedési vizsgálatok vannak 
folyamatban. Figyelmeztet arra, hogy 
hasonló intézkedések alááshatják a két fél 
közötti kölcsönös bizalmat;

Or. en

Módosítás40
Urmas Paet, Dita Charanzova, Nicola Danti, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Samira 
Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. üdvözli az Ukrajna által a digitális 
átalakulás terén tett pozitív lépéseket, és 
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy továbbra is támogassák Ukrajna 
erőfeszítéseit ezen a területen, többek 
között az e-kormányzás és a digitális 
gazdaság terén; e tekintetben elismeri az 
Ukrajnában az e-kormányzást és a 
digitális gazdaságot támogató új, 25 millió 
eurós uniós programot;

Or. en

Módosítás 41
Helmut Scholz
Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy Ukrajna 
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nem cselekszik annak érdekében, hogy 
megakadályozza a mezőgazdasági 
árucikkek ukrajnai exportjában részt vevő 
vállalatok nyereségátcsoportosítását; 
rámutat Ukrajna ebből eredő jelentős 
adóbevétel-kiesésére; sajnálatát fejezi ki 
amiatt, hogy Svájc, az Egyesült Királyság és 
Ciprus adójogszabályai átjárókat kínálnak a 
nyereségátcsoportosításhoz, és felszólítja a 
Bizottságot, hogy foglalkozzon ezzel a 
kérdéssel;

Or. en

Módosítás 42
Markéta Gregorová

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b) felhívja a Bizottságot, hogy javítsa a 
társulási megállapodások/mélyreható és 
átfogó szabadkereskedelmi 
megállapodások elhanyagolt területeit 
olyan fontos szakpolitikai területek 
tekintetében, mint a nemek közötti 
egyenlőség érvényesítése és az 
egészségügyi válságok kezelése, valamint 
biztosítsa, hogy azok ne legyenek 
ellentétesek a környezetvédelmi és 
éghajlat-politikai fellépés vagy az európai 
zöld megállapodásban foglalt 
kezdeményezések szükségességével;

Or. en

Módosítás 43
Enikő Győri

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5b. megjegyzi, hogy az EU az EU–
Ukrajna társulási megállapodás keretében 
hivatalos vitarendezési eljárást indított a 
feldolgozatlan faanyagra vonatkozó 
ukrajnai exporttilalommal kapcsolatban, 
és aggodalmát fejezi ki a megoldás lassú 
előrehaladása miatt; Felszólítja Ukrajnát, 
hogy szüntesse meg a faanyagokra 
vonatkozó kereskedelmi korlátozásokat, 
mivel azok összeegyeztethetetlenek az EU–
Ukrajna társulási megállapodás 
követelményeivel;

Or. en

Módosítás 44
Helmut Scholz

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

emlékeztet a béke jelentőségére Ukrajna 
gazdasági és társadalmi fejlődése 
szempontjából; sajnálatát fejezi ki amiatt, 
hogy a folyamatban lévő konfliktus az 
Oroszországból az Unióba irányuló 
kereskedelem irányváltásához vezetett, és az 
Oroszországba irányuló ukrán kivitel a 2012. 
évi 25,7%-ról 2018-ra 7,7%-ra csökkent; 
felhívja a Bizottságot és az EKSZ-t, hogy 
fokozzák a konfliktusban való közvetítésre 
irányuló erőfeszítéseiket annak érdekében, 
hogy segítsék az ukrán gazdaságot és a régiót 
a régióban folytatott együttműködésben rejlő 
gazdasági lehetőségek teljes körű 
kiaknázásában;

Or. en

Módosítás 45
Markéta Gregorová
Véleménytervezet
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5 c bekezdés (új)
Véleménytervezet Módosítás

5c. emlékeztet arra, hogy meg kell 
erősíteni az európai küldöttségeket annak 
érdekében, hogy hatékonyan 
kommunikálni lehessen az európai 
közeledést, és mindkét oldalon elő 
lehessen mozdítani a pozitív európai és 
ukrán képet.

Or. en

Módosítás 46
Enikő Győri

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. felhívja a Bizottságot, hogy alaposan 
kövesse nyomon és értékelje a mélyreható 
és átfogó szabadkereskedelmi 
megállapodás végrehajtását, fordítson 
különös figyelmet a megállapodás 
esetleges megsértésének eseteire, és 
ezekről számoljon be az Európai 
Parlamentnek, és használja fel mindezen 
tanulságokat a mélyreható és átfogó 
szabadkereskedelmi megállapodás 2021-
ben esedékes felülvizsgálata során;

Or. en

Módosítás 47
Enikő Győri

Véleménytervezet
5 d bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5d. megjegyzi, hogy a Krím jogellenes 
annektálására és Ukrajna szándékos 
destabilizálására válaszul az EU 
Oroszországgal szembeni gazdasági 
szankcióit 2021. január 31-ig 
meghosszabbították, mivel nem hajtották 
végre teljes mértékben a minszki 
megállapodásokat;

Or. en


