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PR_COD_1app 

 

 

Označenie postupov 

 * Konzultácia 

 *** Súhlas 

 ***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie) 

 ***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie) 

 ***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie) 

 

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch 
 

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 

označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 

kurzívou v pravom stĺpci. 

 

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 

príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 

pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 

záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 

uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu. 

 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 

konsolidovaného textu 

 

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 

označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 

text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 

prečiarkne.  

Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 

konečný text, sa však nevyznačujú. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinančnej 

pomoci Ukrajine 

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

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie) 

Európsky parlament, 

 so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0005), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 212 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0005/2015), 

 so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,  

– so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanovisko Výboru pre 

zahraničné veci (A8-0056/2015), 

1. prijíma návrh Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní;  

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 

návrh alebo ho nahradiť iným textom; 

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 

parlamentom. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Ukrajinské hospodárstvo zažíva akútnu a vážnu krízu spôsobenú dlhodobými štrukturálnymi 

problémami a zhoršenú ozbrojeným konfliktom vo východných regiónoch a nezákonnou 

anexiou Krymu Ruskom. Po tom, ako sa vo februári 2014 ujala svojej funkcie nová vláda, bol 

jej ambiciózny program makroekonomických úprav a štrukturálnych reforiem podporený 

programom finančnej pomoci z MMF a dvoma operáciami makrofinančnej pomoci EÚ.  

Reformné úsilie Ukrajiny však sťažuje pretrvávajúci ozbrojený konflikt na východe krajiny, 

nevyhlásená hybridná vojna a obchodné obmedzenia zo strany Ruska a stupňovanie sporu 

o zemný plyn medzi týmito dvomi krajinami. V dôsledku toho boli hospodárska recesia a únik 

kapitálu väčšie, než sa pôvodne očakávalo, čo viedlo k prudkému znehodnoteniu meny 

a vyčerpaniu medzinárodných rezerv. Vznikla preto značná dodatočná medzera vo vonkajšom 

financovaní na rok 2015 a začiatok roka 2016. Vzhľadom na to, že Ukrajina stratila prístup na 

medzinárodné trhy pre financovanie dlhu, túto medzeru môže vyplniť iba dodatočná oficiálna 

finančná pomoc.  

Európsky parlament opakovane vyjadroval svoju podporu pomoci Ukrajine pri hospodárskej a 

politickej stabilizácii a reformách ako pridruženému partnerovi EÚ. Vo svojom najnovšom 

uznesení z 15. januára 2015 o situácii na Ukrajine Európsky parlament privítal návrh Komisie 

na poskytnutie ďalších 1,8 mld. EUR vo forme makrofinančnej pomoci Ukrajine a vyzval na 

vypracovanie významného plánu pomoci Ukrajine.  Návrh Komisie je aj v súlade so závermi 

Európskej rady z 18. decembra 2014, v ktorých sa vyzýva „EÚ a jej členské štáty, aby boli 

pripravené na ďalšie uľahčenie a podporu ukrajinského reformného procesu spolu s ostatnými 

darcami a v súlade s podmienkami MMF“.  

 

Makrofinančná pomoc je výnimočný mechanizmus krízovej reakcie EÚ, ktorý je k dispozícii 

partnerským krajinám EÚ s akútnymi problémami s platobnou bilanciou. Dodatočná 

makrofinančná pomoc, ktorú 8. januára 2015 navrhla Komisia, môže významne prispieť 

k novému balíku medzinárodnej pomoci Ukrajine, a to priamo prostredníctvom navrhovanej 

sumy 1,8 miliardy EUR a nepriamo mobilizovaním príspevkov iných partnerov. Takisto by 

mala pôsobiť ako katalyzátor postupného obnovenia dôvery a podpory reformného úsilia 

v krajine prostredníctvom sprievodného programu politík, ktorý bude dohodnutý 

s ukrajinskými orgánmi. Makrofinančná pomoc bude dopĺňať pomoc iných darcov v kontexte 

hospodárskeho programu zastrešovaného MMF. Prispeje k dosahovaniu cieľov EÚ týkajúcich 

sa podpory hospodárskej stability a rozvoja na Ukrajine a zo širšieho hľadiska aj vo 

východoeurópskom susedstve. Prostredníctvom podmienenosti program prispeje aj 

k posilneniu záväzkov ukrajinskej vlády v oblasti hospodárskych reforiem. Takisto je to 

signál, že EÚ je pripravená podporovať krajiny, ktoré sa vydávajú na cestu reforiem v čase 

hospodárskych a politických ťažkostí, ako aj dôveryhodnosť svojich politických záväzkov. 

 

V zmysle spoločného vyhlásenia Európskeho parlamentu a Rady prijatého spoločne 

s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 778/2013/EÚ z 12. augusta 2013 

o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Gruzínsku sa títo dvaja spoluzákonodarcovia 

zaviazali „v plnej miere zohľadniť úvahy a zásady [obsiahnuté v spoločnom vyhlásení] 

v budúcich jednotlivých rozhodnutiach o udelení makrofinančnej pomoci Únie“. 
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Je potrebné zdôrazniť, že návrh Komisie v plnej miere odráža úvahy a zásady obsiahnuté 

v uvedenom spoločnom vyhlásení dohodnutom v rámci zmierovacieho postupu medzi oboma 

spoluzákonodarcami. Spravodajca preto plne súhlasí s návrhom Komisie. Okrem toho 

v súčasnej veľmi ťažkej situácii, v ktorej sa Ukrajina ocitla, je včasné schválenie návrhu 

Komisie na poskytnutie makrofinančnej pomoci Ukrajine dôležité pre to, aby sa dve z troch 

tranží (každá vo výške 600 miliónov EUR) mohli vyplatiť ešte v roku 2015. Takéto 

schválenie návrhu Komisie Európskym parlamentom a Radou by dokázalo, že EÚ môže 

konať rýchlo, rozhodne a v súlade so svojimi politickými záväzkami.   

 

Vzhľadom na uvedené informácie spravodajca navrhuje, aby Európsky parlament schválil 

návrh Komisie bezo zmien. 
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12.3.2015 

STANOVISKO VÝBORU PRE ZAHRANIČNÉ VECI 

pre Výbor pre medzinárodný obchod 

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci 

Ukrajine 

KOM(2015)0005 – C8-0005/2015 – 2015/0005(COD). 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Jacek Saryusz-Wolski 

 

STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Európsky parlament by sa mal v skrátenom konaní a bezo zmien dohodnúť na rozhodnutí o 

makrofinančnej pomoci Ukrajine, pretože toto rozhodnutie opätovne potvrdzuje dlhodobý 

záväzok Európskeho parlamentu, ako aj Európskej únie, k reformnému procesu na Ukrajine. 

Táto makrofinančná pomoc bude po svojom prijatí jasným príspevkom k podpore legitímneho 

vedenia Ukrajiny. Včasná pomoc pre Ukrajinu môže zmierniť pretrvanie vážnej krízy 

platobnej bilancie ohrozujúcej finančnú stabilitu krajiny.  

Ukrajina nie je chudobná krajina. Do veľmi problematickej finančnej situácie sa dostala z 

dôvodu chýbajúcich štrukturálnych reforiem, ktoré sa mali už dávno uskutočniť, zlej správy 

vecí verejných a hospodárskych a finančných strát v dôsledku vojny, zahraničnej invázie a 

okupácie. 

Ukrajina potrebuje okamžitú, rozsiahlejšiu a včasnú podporu, keďže na východe krajiny 

bojuje proti ruskej agresii, a zároveň sa pokúša o reformu svojich štátnych štruktúr a 

hospodárstva. Krajina čelí dvom takýmto výzvam súčasne, čo nemá v európskych dejinách 

obdoby. 

Ukrajina rieši destabilizujúcu finančnú a hospodársku krízu, ktorá je čiastočne výsledkom 

negatívneho vplyvu agresora až na 20 % jej hospodárstva, ako aj výsledkom finančných 

dôsledkov a nákladov spojených s jej obranným vojnovým úsilím. 

Okrem makrofinančnej pomoci, ktorá je naliehavo potrebná a musí byť čo najštedrejšia, by 

mala EÚ taktiež preskúmať tvorivé nefinančné spôsoby, ktoré by mohli zlepšiť finančnú 

situáciu Ukrajiny, a tým znížiť potrebu budúcej finančnej pomoci pre krajinu. EÚ by mala 

zvážiť viaceré možnosti: 

• členské štáty EÚ by mali všetkými možnými právnymi a administratívnymi 
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prostriedkami uľahčovať vrátenie majetku, ktorý protiprávne získalo bývalé politické 

vedenie, a ktorý je v súčasnosti skrytý a zmrazený v bankách v EÚ, do rúk Ukrajiny. 

• EÚ by mala zabezpečiť, aby v prípade, že sa Ukrajine vráti majetok protiprávne získaný 

bývalým vedením, nebol tento majetok presmerovaný a určený na uspokojenie ruských 

požiadaviek, ale aby bol naopak využitý v prospech ukrajinského štátu, ktorý ho 

potrebuje. 

• EÚ by mala podporovať ďalší boj Ukrajiny proti veľmi rozšírenej korupcii, pretože by 

sa tým výrazne zlepšili daňové príjmy štátu. 

• vytvorením spoločného vyšetrovacieho orgánu, ktorý by monitoroval poskytovanie 

finančnej pomoci EÚ Ukrajine, by mohla EÚ prispieť aj k zlepšeniu finančnej stability 

Ukrajiny . Tento orgán by nielen zabezpečil, aby sa finančné prostriedky EÚ 

vynakladali správne, ale slúžil by aj ako inštitúcia budovania kapacít, ktorú by tvorili 

ukrajinskí úradníci a odborníci z EÚ pre boj proti korupcii, vďaka čomu by Ukrajina 

mohla prevziať osvedčené postupy EÚ v oblasti finančnej kontroly a auditu. 

• pomoc EÚ by sa mala zamerať na posilnenie najzraniteľnejších oblastí ukrajinského 

hospodárstva, ktoré ovplyvňujú finančnú rovnováhu Ukrajiny, ako je trh s energiou, 

podnikateľské prostredie a daňová správa a politika. Zameraním sa na tieto oblasti bude 

EÚ maximalizovať svoj prínos k zmierneniu finančnej záťaže Ukrajiny. 

 

‘Amicus certus in re incerta cernitur.’ 

Ennius, in: Cicero, Laelius de Amicitia, 44 p. n. l., s. 64. 

 

****** 

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod ako gestorský výbor, aby 

navrhol Parlamentu prijať návrh Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní. 
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