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Dalsza pomoc makrofinansowa dla Ukrainy
W czerwcu 2018 r. Parlament Europejski ma przeprowadzić głosowanie nad wnioskiem Komisji w sprawie dalszej
pomocy makrofinansowej dla Ukrainy. Jednym z warunków wstępnych dalszego udzielenia takiej pomocy będą
postępy Ukrainy w walce z korupcją.

Kontekst
Pomoc makrofinansowa UE jest instrumentem stosowanym w sytuacjach wyjątkowych, aby zaradzić
trudnościom finansowym państw trzecich. Ukraina jest krajem priorytetowym w ramach Partnerstwa
Wschodniego UE. Układ o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą, obejmujący pogłębioną i kompleksową
strefę wolnego handlu, wszedł w życie w dniu 1 września 2017 r.

Wniosek Komisji Europejskiej
W marcu 2018 r. na wniosek Kijowa i w obliczu ciągle niepewnej sytuacji gospodarczej Ukrainy Komisja
Europejska zaproponowała nowy program pomocy makrofinansowej dla tego kraju w kwocie do 1 mld EUR.
Komisja już po raz czwarty od czasu rewolucji Euromajdanu w latach 2013–2014 i nielegalnej aneksji Krymu
przez Rosję w marcu 2014 r. oferuje pomoc makrofinansową Ukrainie: w 2014 r. UE zobowiązała się
przeznaczyć na ten cel 1,6 mld EUR, natomiast w 2015 r. 1,8 mld EUR, z czego Ukraina otrzymała 2,81 mld
EUR. W styczniu 2018 r. UE anulowała trzecią i ostatnią transzę pomocy w wysokości 600 mln EUR, ponieważ
władze Kijowa nie wypełniły pewnych warunków, w tym nie wdrożyły wszystkich wymaganych środków na
rzecz walki z korupcją.
Proponowany kolejny miliard euro, który ma zostać przekazany w dwóch transzach w formie średnio- i
długoterminowych pożyczek, powinien pokryć potrzeby finansowe Ukrainy w latach 2018–2019. Celem jest
zapewnienie bodźców do zintensyfikowania wysiłków na rzecz przeprowadzenia reform na Ukrainie, a
także zwiększenie stabilizacji gospodarczej i wsparcie programu reform strukturalnych w uzupełnieniu do
zasobów przekazanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy. Komisja i Europejska
Służba Działań Zewnętrznych będą monitorowały wypełnianie tych warunków.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Komisja Handlu Międzynarodowego (INTA) Parlamentu Europejskiego przyjęła sprawozdanie dotyczące
wniosku w dniu 17 maja 2018 r. Mając na uwadze obawy dotyczące tempa reform i walki z korupcją na
Ukrainie komisja INTA nalegała, by Parlament, Rada i Komisja wydały wspólne oświadczenie dotyczące
pewnych warunków wstępnych w związku z niewypełnionymi warunkami i anulowaniem trzeciej transzy z
poprzedniego programu. Na mocy uzgodnionego oświadczenia dalsza pomoc makrofinansowa będzie
uzależniona od postępów w walce z korupcją, a także postępów w realizacji programu MFW. Protokół
ustaleń, który ma zostać uzgodniony przez UE i Ukrainę, będzie obejmować wymogi skuteczniejszego
sprawowania rządów oraz wzmocnienia zdolności administracyjnych i struktury instytucjonalnej w celu
zwalczania korupcji na Ukrainie, w tym utworzenia systemu weryfikacji deklaracji majątkowych. Będzie on
także przewidywał powołanie dobrze funkcjonującego, wyspecjalizowanego sądu antykorupcyjnego
zgodnie z zaleceniami Komisji Weneckiej przy Radzie Europy z 2017 r. (Europejska Komisja na rzecz
Demokracji przez Prawo). Jeżeli Ukraina nie spełni warunków, Komisja tymczasowo zawiesi lub anuluje
wypłatę pomocy makrofinansowej.
Tekst uzgodniony przez negocjatorów Parlamentu i Rady został zatwierdzony w Radzie przez Komitet
Stałych Przedstawicieli, a w Parlamencie przez komisję INTA. Musi on teraz zostać oficjalne przyjęty przez
cały Parlament (co zaplanowano na czerwcowe posiedzenie plenarne) i przez Radę.
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