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Легенда на използваните знаци 

 * Процедура на консултация 

 *** Процедура на одобрение 

 ***I Обикновена законодателна процедура (първо четене) 

 ***II Обикновена законодателна процедура (второ четене) 

 ***III Обикновена законодателна процедура (трето четене) 

 

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 

проекта на акт.) 

 

 

 

 

 

Изменения към проект на акт 

Изменения в две колони, внесени от Парламента 
 

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 

Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 

текст се обозначава с получер курсив в дясната колона. 

 

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 

съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 

изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 

за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 

посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 

него. 

 

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 

текст 

 

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 

от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват . Заместванията се 

обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 

заличава или зачерква заместваният текст.  

По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 

естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 

окончателния текст. 
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ 

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за 

предоставяне на макрофинансова помощ на Украйна 

(COM(2015)0005 – C8-0005/2015 – 2015/0005(COD)) 

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 

Европейският парламент, 

 като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2015)0005), 

 
– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 212 от Договора за функционирането 

на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в 
Парламента (C8-0005/2015), 

 
 като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз, 
 
– като взе предвид член 59 от своя правилник,  
 
– като взе предвид доклада на Комисията по международна търговия и становището на 

комисията по външни работи (A8-0056/2015), 
 
1. Приема своята позиция на първо четене, която съвпада с предложението на 

Комисията;  
 
2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 

съществени промени в своето предложение, или да го замени с друг текст; 
 
3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 



 

PE549.093v03-00 6/11 RR\1054879BG.doc 

BG 

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

 

Украинската икономика преживява остра и сериозна криза, дължаща се на 

дългогодишните структурни проблеми и утежнена от въоръжения конфликт в 

източните региони, както и от незаконното анексиране на Крим от Русия. След 

идването на власт на новото правителство през февруари 2014 г. амбициозната му 

програма за макроикономически корекции и за структурна реформа бе подплатена с 

програма за финансова помощ от страна на МВФ и от две операции по макрофинансова 

помощ (МФП) на ЕС.  

Реформаторските усилия на Украйна обаче бяха затруднени от непрекъснатия 

въоръжен конфликт в източната част на страната, от необявената хибридна война и от 

нарастващите търговски ограничения от страна на Русия, както и от изострянето на 

спора за природния газ между двете държави. В резултат на това икономическата 

рецесия и изтичането на капитали се оказаха по-сериозни, отколкото се очакваше 

първоначално, в резултат на острото обезценяване на националната валута и 

изчерпване на международните резерви. Поради това възникна значителен 

допълнителен недостиг на външно финансиране за 2015 г. и началото на 2016 г. Тъй 

като Украйна изгуби достъп до международните дългови пазари, този недостиг може да 

бъде запълнен единствено с допълнителна официална финансова помощ.  

Европейският парламент последователно е изразявал подкрепата си за оказване на 

помощ на Украйна, асоциираният партньор на ЕС, за нейното икономическо и 

политическо стабилизиране и реформи. В последната си резолюция от 15 януари 2015 

г. относно ситуацията в Украйна Европейският парламент приветства предложението 

на Комисията да се добавят 1,8 милиарда евро към макрофинансовата помощ за 

Украйна и призова за разработване на мащабен план за подпомагане на Украйна.  

Предложението на Комисията се основава и на заключенията на Европейския съвет от 

18 декември 2014 г., в които се призовава „ЕС и неговите държави членки да бъдат 

готови да продължат да съдействат и да подкрепят процеса на реформи в Украйна, 

заедно с другите донори и съгласно условията на МВФ“.  

 

МФП е изключителен механизъм на ЕС за реагиране при кризи, насочен към държавите 

партньори на ЕС, които се сблъскват с остри проблеми в платежния баланс. 

Допълнителната МФП, предложена от Комисията на 8 януари 2015 г., може да 

допринесе значително за новия пакет от международна помощ за Украйна, както пряко 

чрез предложената сума от 1,8 милиарда евро, така и непряко чрез мобилизиране на 

вноски от други партньори. Тя следва да послужи и за катализатор на постепенното 

възвръщане на доверието и за подкрепа на усилията за реформа в страната чрез 

съпътстваща политическа програма, която да бъде договорена с украинските власти. 

МФП е допълнение към помощта, предоставена от други донори, в контекста на 

финансираната от МВФ икономическа програма. Тя ще допринесе за постигането на 

целите на ЕС за насърчаване на икономическата стабилност и развитие в Украйна и в 

по-широк план — в съседните източноевропейски държави. Чрез спазването на 

съответните условия програмата ще допринесе и за укрепване на ангажиментите на 

украинското правителство за провеждане на икономическа реформа. Тя също е сигнал 

за готовността на ЕС да подкрепя държавите, поели по пътя на реформите във време на 
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икономически и политически затруднения, както и за надеждността на политическите 

му ангажименти. 

 

В рамките на съвместната декларация на Европейския парламент и на Съвета, приета 

заедно с Решение № 778/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 

2013 г. за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ за Грузия, двата 

съзаконодателни органи се ангажираха „изцяло да отразят съображенията и 

принципите [съдържащи се в съвместната декларация] в бъдещи индивидуални 

решения за предоставяне на макрофинансова помощ от страна на Съюза“. 

 

Следва да се подчертае, че в предложението на Комисията изцяло са намерили 

отражение съображенията и принципите, съдържащи се в горепосочената съвместна 

декларация, приета в рамките на помирителна процедура между двамата 

съзаконодатели. Ето защо докладчикът изцяло подкрепя предложението на Комисията. 

Освен това, предвид на изключително тежкото положение, в което Украйна се намира 

понастоящем, своевременното одобрение на предложението на Комисията за 

осигуряване на макрофинансова помощ на Украйна е важно за отпускането на трите 

транша (от по 600 милиона евро) още през 2015 г. Такова одобрение на предложението 

на Комисията от страна на Европейския парламент и Съвета ще докаже, че ЕС може да 

действа своевременно, решително и в съответствие с политическите си ангажименти.   

 

В светлината на горепосочените съображения докладчикът предлага Европейският 

парламент да одобри предложението на Комисията без изменения. 
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12.3.2015 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНИ РАБОТИ 

на вниманието на комисията по международна търговия 

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за 

предоставяне на макрофинансова помощ на Украйна 

(COM(2015)0005 – C8-0005/2015 – 2015/0005(COD)) 

Докладчик: Яцек Сариуш-Волски 

 

КРАТКА ОБОСНОВКА 

Европейският парламент следва да постигне съгласие по отношение на решението за 

предоставяне на макрофинансова помощ на Украйна с ускорена процедура, без 

изменения, тъй като то потвърждава трайната ангажираност на Европейския парламент, 

както и на Европейския съюз с процеса на реформи в Украйна. След като бъде приета, 

тази макрофинансова помощ ще представлява съществен принос в подкрепа на 

законното ръководство на Украйна. Навременна помощ за Украйна може да облекчи 

платежния баланс, който иначе би бил в сериозна криза, застрашаваща финансовата 

стабилност на страната.  

Украйна не е бедна държава. Тя се оказа в драстично финансово положение поради 

липса на отдавна необходими структурни реформи, лошо управление и икономически и 

финансови загуби в резултат на война, чуждо нашествие и окупация. 

Украйна се нуждае от незабавна, засилена и своевременна подкрепа, тъй като се бори 

срещу руската агресия в източната част на страната и същевременно се опитва да 

реформира държавните си структури и икономиката си. Безпрецедентно е в историята 

на Европа това, една държава да е изправена пред две такива предизвикателства в един 

и същи момент. 

Украйна е изправена пред дестабилизираща финансова и икономическа криза, която 

отчасти е следствие от блокирането на близо двадесет процента от икономиката от 

нейния агресор, от финансовите последици и цената на нейните военни усилия за 

самозащита. 

Освен макрофинансова помощ, която е крайно необходима и трябва да бъде възможно 

най-щедра, ЕС следва също така да проучи креативни нефинансови възможности, 

които биха могли да облекчат финансовото положение на Украйна и по този начин да 
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намаляват потребността й от бъдеща финансова помощ. Следва да се предвидят 

няколко варианта на действие от страна на ЕС: 

• Държавите — членки на ЕС следва да улесняват чрез всички възможни правни и 

административни мерки връщането в украински ръце на онези активи, които са 

незаконно задържани от предишното политическо ръководство и които 

понастоящем са скрити и замразени в банки в ЕС. 

• ЕС следва да гарантира, че ако Украйна си възстанови активите, които са 

незаконно задържани от предишното ръководство, тези активи няма да бъдат 

пренасочени и използвани за задоволяване на руските претенции, а вместо това 

ще бъдат предоставени в полза на украинската държава в нужда. 

• ЕС следва да продължава да подкрепя борбата на Украйна срещу повсеместната 

корупция, тъй като това би увеличило в голяма степен данъчните приходи на 

държавата. 

• ЕС може също така да допринесе за финансовата стабилност на Украйна чрез 

създаване на съвместен разследващ орган, който да наблюдава финансовата 

помощ от ЕС за Украйна. Такъв орган ще трябва не само да гарантира, че 

средствата на ЕС се усвояват правилно, но също така да служи като институция за 

изграждане на капацитет, тъй като би се състоял от украински длъжностни лица и 

експерти от ЕС за борба с корупцията, като по този начин ще предостави на 

Украйна най-добрите практики на ЕС за финансов контрол и одит. 

• Помощта от ЕС следва да бъде насочена към укрепване на най-уязвимите области 

на украинската икономика, като оказва въздействие върху нейното финансово 

равновесие, като например енергийния пазар, бизнес средата и данъчната 

администрация и политика. Чрез насочване към тези области ЕС ще оптимизира 

приноса си за облекчаване на финансовите проблеми в Украйна. 

 

‘Amicus certus in re incerta cernitur.’ 

Ений, в: Цицерон, Laelius de Amicitia, 44 г. пр.н.е., стр. 64. 

 

****** 

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по международна търговия 

да предложи на Европейския парламент да приеме своята позиция на първо четене, 

като одобри предложението на Комисията. 
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Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Bendt Bendtsen, 

Goffredo Maria Bettini, Victor Boștinaru, Dita Charanzová, Aymeric 

Chauprade, Danuta Maria Hübner, Fernando Ruas, Pedro Silva Pereira, 

Davor Ivo Stier, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain 

Заместници (чл. 200, пар. 2), 

присъстващи на окончателното 

гласуване 

Seb Dance, Jean-Luc Schaffhauser, Marco Valli 

Дата на внасяне 19.3.2015 

 
 


