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Módosítás 1

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI*

a Bizottság javaslatához

---------------------------------------------------------

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS

(EU) 2018/... HATÁROZATA

(...)

az Ukrajnának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról

* Módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig 
a ▌jel mutatja.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 212. cikke (2) 

bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében1,

1 Az Európai Parlament …-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a 
Tanács …-i határozata.
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mivel:

(1) Az Európai Unió (a továbbiakban: az Unió) és Ukrajna közötti kapcsolatok továbbra 

is fejlődnek az európai szomszédságpolitika és a keleti partnerség keretén belül. Az 

Unió és Ukrajna közötti, mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térséget is 

magában foglaló társulási megállapodás1 (a továbbiakban: a társulási megállapodás) 

2017. szeptember 1-jén lépett hatályba.

(2) 2014 tavaszán Ukrajna ambiciózus reformprogramot indított, amelynek célja 

gazdaságának stabilizálása és polgárai megélhetésének javítása. Ukrajna és az Unió 

közös reformtervet – a legutóbb 2015 márciusában frissített társulási menetrendet – 

határozott meg. A napirenden lévő legfőbb prioritást a korrupció elleni küzdelem, 

valamint az alkotmányos, választási és igazságügyi reformok jelentik.

(3) Politikai támogatása mellett az Unió 2014 márciusában 11 milliárd EUR-t 

meghaladó összegű pénzügyi csomagot ajánlott fel Ukrajna gazdasági 

stabilizációjának és reformjai végrehajtásának támogatására, beleértve a 

2002/639/EK tanácsi határozat2, a 646/2010/EU európai parlamenti és tanácsi 

határozat3 és a 2014/215/EU tanácsi határozat4 értelmében nyújtott 1,6 milliárd EUR 

összegű makroszintű pénzügyi támogatást. Tekintettel Ukrajna jelentős külső 

finanszírozási szükségleteire, az (EU) 2015/601 európai parlamenti és tanácsi 

határozat5 értelmében 2015 áprilisában további 1,8 milliárd EUR összegű 

makroszintű pénzügyi támogatás állt Ukrajna rendelkezésére.

1 Az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, 
másrészről Ukrajna közötti társulási megállapodás (HL L 161., 2014.5.29., 3. o.).

2 A Tanács 2002/639/EK határozata (2002. július 12.) az Ukrajnának nyújtott kiegészítő 
makroszintű pénzügyi támogatásról (HL L 209., 2002.8.6., 22. o.).

3 Az Európai Parlament és a Tanács 646/2010/EU határozata (2010. július 7.) az 
Ukrajnának nyújtott makroszintű pénzügyi támogatásról (HL L 179., 2010.7.14., 1. o.).

4 A Tanács 2014/215/EU határozata (2014. április 14.) az Ukrajnának nyújtott 
makroszintű pénzügyi támogatásról (HL L 111., 2014.4.15., 85. o.).

5 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/601 határozata (2015. április 15.) az 
Ukrajnának nyújtott makroszintű pénzügyi támogatásról (HL L 100., 2015.4.17., 1. o.).
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(4) 2014 májusa óta az Unió 2,81 milliárd EUR összegű makroszintű pénzügyi 

támogatásban részesítette Ukrajnát, beleértve az (EU) 2015/601 határozat alapján 

rendelkezésre álló 1,8 milliárd EUR részét képező 1,2 milliárd EUR-t is. Az (EU) 

2015/601 határozat alapján nyújtott makroszintű pénzügyi támogatás 600 millió EUR 

összegű harmadik és utolsó részletét 2018. január 18-án törölték, mivel Ukrajna nem 

teljesítette az e részlethez kapcsolódó strukturálisreform-programot.

(5) 2015. március 11-én a Nemzetközi Valutaalap (a továbbiakban: IMF) mintegy 17,5 

milliárd USD összegű négyéves kibővített finanszírozási eszközre vonatkozó 

megállapodást hagyott jóvá Ukrajna számára az ország gazdasági kiigazítási és 

reformprogramjának támogatására, amelyből a 2015 és 2017 közötti időszakban 8,5 

milliárd USD összeget folyósítottak. Az IMF említett pénzügyi támogatását számos 

kétoldalú partner, többek között az Unió és tagállamai, valamint az Egyesült 

Államok, Japán és Kanada jelentős támogatása egészítette ki. Más nemzetközi 

pénzügyi intézmények – úgy mint a Világbank, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési 

Bank és az Európai Beruházási Bank – szintén jelentősen fokozták tevékenységüket 

Ukrajna gazdasági átmenetének támogatása érdekében.
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(6) Az IMF 2017. novemberi technikai intézkedését követően felülvizsgálta Ukrajna 

külső finanszírozási szükségleteire vonatkozó becsléseit, és 2018-ra és 2019-re 

további 4,5 milliárd USD hiányt állapított meg. E finanszírozási szükségletek 

meghaladják a nemzetközi közösség által eddig lekötött forrásokat, amelyek 

magukban foglalják a 2002/639/EK, a 646/2010/EU, a 2014/215/EU és az (EU) 

2015/601 határozat szerinti uniós makroszintű pénzügyi támogatást.

(7) Az Ukrajna számára továbbra is kihívást jelentő gazdasági és pénzügyi helyzetre 

való tekintettel 2017 novemberében az ukrán hatóságok további makroszintű 

pénzügyi támogatást kértek az Uniótól.

(8) Az EU–Ukrajna Társulási Tanács 2017. december 8-i ülésén az Unió megerősítette, 

hogy támogatja Ukrajnának a reformok terén tett jelentős erőfeszítéseit, amely 

magában foglalja a konkrét reformok terén elért eredményekhez kapcsolódó 

pénzügyi támogatást is.

(9) Mivel Ukrajna az európai szomszédságpolitikához tartozó ország, uniós makroszintű 

pénzügyi támogatásra jogosultnak tekintendő.
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(10) Az uniós makroszintű pénzügyi támogatásnak feltétel nélküli és célhoz nem kötött 

fizetésimérleg-támogatás formájában nyújtott rendkívüli pénzügyi eszköznek kell 

lennie, amelynek célja a kedvezményezett azonnali külső finanszírozási 

szükségleteinek kielégítése és egy olyan – hathatós és közvetlenül érvényesülő 

kiigazítási és strukturális reformintézkedéseket tartalmazó – szakpolitikai program 

végrehajtásának támogatása, amelyet a kedvezményezett fizetésimérleg-helyzetének 

rövid időn belüli javítására dolgoztak ki.

(11) Tekintettel arra, hogy Ukrajnában az IMF és más multilaterális intézmények által 

biztosított forrásokat beszámítva is továbbra is jelentős külső finanszírozási rés 

marad fenn, az Ukrajnának nyújtandó uniós makroszintű pénzügyi támogatás a 

jelenlegi kivételes körülmények között megfelelő válasznak tekinthető Ukrajna 

Unióhoz címzett azon kérésére, hogy az IMF-programhoz kapcsolódva az Unió is 

támogassa a gazdasági stabilizációját. Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás 

hozzájárulna Ukrajna gazdasági stabilizációjához és strukturálisreform-

programjához, kiegészítve az IMF pénzügyi megállapodása keretében rendelkezésre 

bocsátott forrásokat.

(12) Az uniós makroszintű pénzügyi támogatásnak Ukrajna fenntartható külső 

finanszírozási helyzetének helyreállítására kell irányulnia, ezáltal támogatva Ukrajna 

gazdasági és társadalmi fejlődését.
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(13) Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás összegét Ukrajna fennmaradó külső 

finanszírozási szükségleteinek teljeskörű számszerű értékelése alapján kell 

meghatározni, figyelembe véve, hogy az ország mennyiben képes saját forrásokból – 

különösen a rendelkezésére álló nemzetközi tartalékokból – finanszírozni magát. Az 

uniós makroszintű pénzügyi támogatásnak ki kell egészítenie az IMF és a Világbank 

programjait és forrásait. A támogatás összegének meghatározásakor figyelembe kell 

venni a bilaterális és multilaterális donoroktól várható pénzügyi hozzájárulást, az 

Unió és más donorok közötti méltányos tehermegosztás biztosításának 

szükségességét, az Unió egyéb külső finanszírozási eszközeinek a korábbi, Ukrajna 

általi felhasználását és a teljes uniós szerepvállalás hozzáadott értékét is.

(14) A Bizottságnak biztosítania kell, hogy az uniós makroszintű pénzügyi támogatás jogi 

szempontból és tartalmilag összhangban álljon a külső fellépés és az egyéb 

vonatkozó uniós politikák különböző területein rögzített alapelvekkel és 

célkitűzésekkel, illetve meghozott intézkedésekkel.

(15) Az uniós makroszintű pénzügyi támogatásnak elő kell mozdítania az Ukrajnával 

kapcsolatos uniós külpolitikát. A makroszintű pénzügyi támogatási művelet során a 

Bizottság szolgálatainak és az Európai Külügyi Szolgálatnak mindvégig szorosan 

együtt kell működniük annak érdekében, hogy koordinálják az Unió külpolitikáját, és 

biztosítsák annak következetességét.
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(16) Az uniós makroszintű pénzügyi támogatásnak hozzá kell járulnia az Unióval közösen 

vallott értékekkel, többek között a demokráciával, a jogállamisággal, a jó 

kormányzással, az emberi jogok tiszteletben tartásával, a fenntartható fejlődéssel és a 

szegénység visszaszorításával, valamint a nyitott, szabályokon alapuló és tisztességes 

kereskedelem elveivel összefüggésben Ukrajna által tett kötelezettségvállalások 

teljesítéséhez.

(17) Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás nyújtásának előfeltételéül kell szabni, 

hogy Ukrajna tiszteletben tartsa a hatékony demokratikus mechanizmusokat – többek 

között a többpárti parlamentáris rendszert – és a jogállamiságot, valamint biztosítsa 

az emberi jogok tiszteletben tartását. Emellett az uniós makroszintű pénzügyi 

támogatás sajátos célkitűzése az ukrajnai államháztartás-irányítási rendszerek 

hatékonyságának, átláthatóságának és elszámoltathatóságának fokozása, valamint a 

fenntartható és inkluzív növekedés, a munkahelyteremtés és az államháztartási 

konszolidáció előmozdítását célzó strukturális reformok elősegítése. A Bizottságnak 

és az Európai Külügyi Szolgálatnak rendszeresen nyomon kell követnie az 

előfeltételek teljesülését és az említett célkitűzések megvalósulását.
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(18) Az Uniónak az uniós makroszintű pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó pénzügyi 

érdekei hatékony védelme céljából Ukrajnának megfelelő intézkedéseket kell hoznia 

az uniós makroszintű pénzügyi támogatással kapcsolatos csalás, korrupció és 

bármely egyéb szabálytalanság megelőzése és az ellenük való küzdelem érdekében. 

Ezen túlmenően rendelkezni kell a Bizottság által végrehajtandó ellenőrzésekről és a 

Számvevőszék által végzendő pénzügyi ellenőrzésekről.

(19) Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás rendelkezésre bocsátása nem érinti az 

Európai Parlament és a Tanács mint költségvetési hatóság hatásköreit.

(20) Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás összegeinek összhangban kell állniuk a 

többéves pénzügyi keretben megállapított költségvetési előirányzatokkal.

(21) Az uniós makroszintű pénzügyi támogatást a Bizottságnak kell kezelnie. Annak 

érdekében, hogy az Európai Parlament és a Tanács figyelemmel kísérhesse e 

határozat végrehajtását, a Bizottságnak rendszeresen tájékoztatnia kell őket a 

támogatással kapcsolatos fejleményekről, és rendelkezésükre kell bocsátania a 

vonatkozó dokumentumokat.

(22) E határozat végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra 

végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a végrehajtási hatásköröket a 

182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek1 megfelelően kell 

gyakorolni.

1 Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a 
Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 
2011.2.28., 13. o.).
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(23) Az uniós makroszintű pénzügyi támogatást az egyetértési megállapodásba foglalandó 

gazdaságpolitikai feltételekhez kell kötni. A végrehajtás egységes feltételeinek 

biztosítása és a hatékonyság érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy e 

feltételeket a 182/2011/EU rendelettel összhangban a tagállamok képviselőiből álló 

bizottság felügyelete alatt tárgyalja meg az ukrán hatóságokkal. Az említett rendelet 

értelmében általános szabályként a tanácsadó-bizottsági eljárást kell alkalmazni az 

említett rendeletben meghatározottaktól eltérő esetekben. Tekintettel a 90 millió 

EUR összeghatárnál nagyobb mértékű támogatás potenciálisan jelentős hatásaira, az 

említett összeghatár feletti műveletekre helyénvaló a vizsgálóbizottsági eljárást 

alkalmazni. Figyelembe véve az Ukrajnának nyújtandó uniós makroszintű pénzügyi 

támogatás összegét, vizsgálóbizottsági eljárást kell alkalmazni az egyetértési 

megállapodás elfogadására, valamint a támogatás bármely csökkentésére, 

felfüggesztésére és megszüntetésére,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:
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1. cikk

(1) Ukrajna gazdasági stabilizációjának és érdemi reformprogramjának támogatása 

céljából az Unió legfeljebb 1 milliárd EUR összegű makroszintű pénzügyi 

támogatást (a továbbiakban: uniós makroszintű pénzügyi támogatás) nyújt 

Ukrajnának. Ez a támogatás hozzájárul Ukrajna IMF-programban azonosított 

fizetésimérleg-szükségleteinek fedezéséhez.

(2) Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás teljes összegét hitel formájában kell 

Ukrajna részére nyújtani. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az Unió nevében 

hitel formájában felvegye a szükséges pénzeszközöket a tőkepiacokon vagy pénzügyi 

intézményektől, és azokat továbbhitelezze Ukrajnának. A hitel maximális átlagos 

futamideje 15 év.

(3) Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás rendelkezésre bocsátását a Bizottság oly 

módon irányítja, hogy az összeegyeztethető legyen az IMF és Ukrajna közötti 

megállapodásokkal és egyetértési megállapodásokkal, illetve az európai 

szomszédságpolitika keretében a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térséget 

is magában foglaló társulási megállapodásban a gazdasági reformok tekintetében 

meghatározott alapelvekkel és célkitűzésekkel.

A Bizottság rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot az uniós 

makroszintű pénzügyi támogatással kapcsolatos fejleményekről, ideértve annak 

folyósításait is, valamint kellő időben ezen intézmények rendelkezésére bocsátja a 

vonatkozó dokumentumokat.



PE621.665/ 12

HU

(4) Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás a 3. cikk (1) bekezdésében említett 

egyetértési megállapodás hatálybalépését követő első naptól számított két és fél évig 

áll rendelkezésre.

(5) Abban az esetben, ha Ukrajna finanszírozási szükségletei az uniós makroszintű 

pénzügyi támogatás folyósításának időszakában jelentősen csökkennek a kezdeti 

előrejelzésekhez képest, a Bizottság a 7. cikk (2) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárás keretében csökkenti, felfüggeszti vagy megszünteti a 

támogatást.

2. cikk

(1) Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás nyújtásának előfeltétele, hogy Ukrajna 

tiszteletben tartsa a hatékony demokratikus mechanizmusokat – többek között a 

többpárti parlamentáris rendszert – és a jogállamiságot, valamint biztosítsa az emberi 

jogok tiszteletben tartását.

(2) A Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat az uniós makroszintű pénzügyi 

támogatás teljes életciklusa alatt nyomon követi az (1) bekezdésben foglalt előfeltétel 

teljesülését.

(3) Az (1) és (2) bekezdést a 2010/427/EU tanácsi határozattal1 összhangban kell 

alkalmazni.

1 A Tanács 2010/427/EU határozata (2010. július 26.) az Európai Külügyi Szolgálat 
szervezetének és működésének megállapításáról (HL L 201., 2010.8.3., 30. o.).
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3. cikk

(1) A Bizottság a 7. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében 

megállapodik az ukrajnai hatóságokkal az uniós makroszintű pénzügyi támogatáshoz 

kapcsolódó, a strukturális reformokra és a rendezett államháztartásra összpontosító, 

pontosan meghatározott gazdaságpolitikai és pénzügyi feltételekről, amelyeket az e 

feltételek teljesítésére vonatkozó időkeretet is tartalmazó egyetértési megállapodásba 

(a továbbiakban: az egyetértési megállapodás) kell foglalni. Az egyetértési 

megállapodásban foglalt gazdaságpolitikai és pénzügyi feltételeknek összhangban 

kell állniuk az 1. cikk (3) bekezdésében említett megállapodásokkal és egyetértési 

megállapodásokkal, köztük a Ukrajna által az IMF támogatásával végrehajtott 

makrogazdasági kiigazítási és strukturálisreform-programokkal.

(2) Az (1) bekezdésben említett feltételek különösen az ukrajnai államháztartás-

irányítási rendszerek hatékonyságának, átláthatóságának és elszámoltathatóságának 

javítását célozzák, többek között az uniós makroszintű pénzügyi támogatás 

felhasználása tekintetében. A szakpolitikai intézkedések kidolgozásakor megfelelő 

mértékben figyelembe kell venni a kölcsönös piacnyitás, a szabályokon alapuló és 

méltányos kereskedelem kialakítása, valamint az Unió külpolitikájával összefüggő 

más prioritások terén elért előrelépést is. Az említett célkitűzések megvalósítása 

terén elért eredményeket a Bizottság rendszeresen nyomon követi.
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(3) Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás részletes pénzügyi feltételeit a Bizottság 

és a ukrajnai hatóságok között megkötendő hitelmegállapodásban kell meghatározni.

(4) A Bizottság rendszeres időközönként ellenőrzi, hogy teljesülnek-e a 4. cikk (3) 

bekezdésében említett feltételek, ideértve azt is, hogy Ukrajna gazdaságpolitikája 

összhangban áll-e az uniós makroszintű pénzügyi támogatás célkitűzéseivel. Ennek 

során a Bizottság szorosan együttműködik az IMF-fel és a Világbankkal, valamint 

szükség esetén az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal.

4. cikk

(1) A (3) bekezdésben említett feltételektől függően a Bizottság az uniós makroszintű 

pénzügyi támogatást két hitelrészletben bocsátja rendelkezésre. Az egyes részletek 

nagyságát az egyetértési megállapodásban határozzák meg.

(2) Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás összegeire szükség esetén a 480/2009/EK, 

Euratom tanácsi rendelettel1 összhangban tartalékot kell képezni.

1 A Tanács 480/2009/EK, Euratom rendelete (2009. május 25.) a külső fellépésekre 
vonatkozó garanciaalap létrehozásáról (HL L 145., 2009.6.10., 10. o.).
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(3) A Bizottság az összes alábbi feltétel teljesítésétől függően dönt a részletek 

rendelkezésre bocsátásáról:

a) a 2. cikk (1) bekezdésében foglalt előfeltétel;

b) a nem elővigyázatossági jellegű IMF-hitelkeret által támogatott, hathatós 

kiigazítási és strukturálisreform-intézkedéseket tartalmazó szakpolitikai 

program végrehajtása terén elért tartósan kielégítő eredmény; 

c) az egyetértési megállapodásban szereplő gazdaságpolitikai és pénzügyi 

feltételek kielégítő teljesítése.

A második részlet rendelkezésre bocsátására elvileg legkorábban három hónappal az 

első részlet rendelkezésre bocsátása után kerülhet sor.

(4) Amennyiben ▌ a (3) bekezdés első albekezdésében említett feltételek nem 

teljesülnek, a Bizottság átmenetileg felfüggeszti vagy megszünteti az uniós 

makroszintű pénzügyi támogatás folyósítását. Ilyen esetekben tájékoztatja az Európai 

Parlamentet és a Tanácsot a felfüggesztés vagy megszüntetés okairól.
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(5) Az uniós makroszintű pénzügyi támogatást az Ukrán Nemzeti Bank részére kell 

folyósítani. Az egyetértési megállapodásban meghatározandó rendelkezésektől 

függően – ideértve a fennmaradó költségvetési finanszírozási szükségletek 

megerősítését is – az uniós pénzeszközöket az ukrán pénzügyminisztérium mint 

végső kedvezményezett számára is át lehet utalni.

5. cikk

(1) Az uniós makroszintű pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó hitelfelvételi és 

hitelnyújtási műveleteket EUR-ban, egyazon értéknap alkalmazásával kell 

végrehajtani, és az Unió ezek során nem lehet érintett a futamidők átalakításában, és 

az Uniót nem lehet árfolyam- vagy kamatkockázatnak vagy más kereskedelmi 

kockázatnak kitenni.

(2) Ha a körülmények megengedik, és amennyiben Ukrajna kéri, a Bizottság megteheti a 

szükséges lépéseket annak biztosítására, hogy a hitelfeltételek tartalmazzanak 

előtörlesztési rendelkezést, és hogy ehhez a hitelfelvételi műveletek feltételei közé 

felvett megfelelő rendelkezés kapcsolódjon.
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(3) Amennyiben a körülmények lehetővé teszik a hitel kamatlábának csökkentését, és 

Ukrajna kéri, a Bizottság dönthet úgy, hogy részben vagy egészben refinanszírozza 

eredeti hiteleit, vagy átalakíthatja a vonatkozó pénzügyi feltételeket. A 

refinanszírozási vagy átalakítási műveleteket az (1) és a (4) bekezdéssel összhangban 

kell végrehajtani, és azok nem eredményezhetik az érintett felvett hitelek 

futamidejének meghosszabbítását, illetve a refinanszírozás vagy az átalakítás napján 

fennálló tőketartozás összegének növekedését.

(4) Az e határozat szerinti hitelfelvételi és -nyújtási műveletekhez kapcsolódó, az Unió 

részéről felmerülő összes költséget Ukrajna viseli.

(5) A Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a (2) és (3) 

bekezdésben említett műveletek alakulásáról.

6. cikk

(1) Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás végrehajtása a 966/2012/EU, Euratom 

európai parlamenti és tanácsi rendelettel1 és a Bizottság 1268/2012/EU 

felhatalmazáson alapuló rendeletével2 összhangban történik.

(2) Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás végrehajtása közvetlen irányítással 

történik.

1 Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. október 25.) 
az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 
1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 
2012.10.26., 1. o.).

2 A Bizottság 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. október 29.) az 
Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 
966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól 
(HL L 362., 2012.12.31., 1. o.).
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(3) A 3. cikk (3) bekezdésében említett hitelmegállapodásnak rendelkeznie kell a 

következőkről:

a) annak biztosítása, hogy Ukrajna rendszeresen ellenőrizze az uniós 

költségvetésből nyújtott finanszírozás megfelelő felhasználását, megtegye a 

megfelelő intézkedéseket a szabálytalanságok és a csalások megelőzése 

érdekében, és szükség esetén jogi lépéseket tegyen az e határozat alapján 

nyújtott, jogellenesen felhasznált pénzeszközök visszafizettetése érdekében;

b) az Unió pénzügyi érdekei védelmének biztosítása, különösen az uniós 

makroszintű pénzügyi támogatást érintő csalás, korrupció és egyéb 

szabálytalanságok megelőzését és az ellenük való küzdelmet illetően 

meghozandó egyedi intézkedések előírása, összhangban a 2988/95/EK, 

Euratom1 és a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel2, valamint a 

883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel3;

c) a Bizottságnak – az Európai Csalás Elleni Hivatalt is beleértve – vagy 

képviselőinek kifejezett felhatalmazása ellenőrzések, ezen belül helyszíni 

ellenőrzések és vizsgálatok lefolytatására;

1 A Tanács 2988/95/EK, Euratom rendelete (1995. december 18.) az Európai Közösségek 
pénzügyi érdekeinek védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).

2 A Tanács 2185/96/Euratom, EK rendelete (1996. november 11.) az Európai Közösségek 
pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a 
Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról (HL L 292., 
1996.11.15., 2. o.).

3 Az Európai Parlament és a Tanács 883/2013/EU, Euratom rendelete 
(2013. szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott 
vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 
1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 
2013.9.18., 1. o.).
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d) a Bizottság és a Számvevőszék kifejezett felhatalmazása arra, hogy az uniós 

makroszintű pénzügyi támogatás rendelkezésre állásának időtartama alatt és azt 

követően is ellenőrzéseket – többek között dokumentum-ellenőrzéseket és 

helyszíni ellenőrzéseket, például működési értékeléseket – hajtsanak végre; és

e) annak biztosítása, hogy amennyiben megállapítást nyer, hogy Ukrajna az uniós 

makroszintű pénzügyi támogatás kezelésével kapcsolatban bármilyen csalást 

vagy korrupciót követett el, illetve olyan más jogellenes tevékenységet 

folytatott, amely sérti az Unió pénzügyi érdekeit, az Unió jogosult legyen a 

hitel lejárat előtti visszafizettetésére.

(4) Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás végrehajtása előtt a Bizottság – működési 

értékelés révén – értékeli a támogatás szempontjából releváns ukrajnai pénzügyi 

szabályok, adminisztratív eljárások, valamint külső és belső ellenőrzési 

mechanizmusok megbízhatóságát.

7. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében 

vett bizottság.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell 

alkalmazni.
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8. cikk

(1) A Bizottság minden év június 30-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak e határozat előző évi végrehajtásáról, valamint a végrehajtás értékeléséről. 

Az említett jelentés:

a) megvizsgálja az uniós makroszintű pénzügyi támogatás végrehajtása terén elért 

előrelépést;

b) értékeli Ukrajna gazdasági helyzetét és kilátásait, valamint a 3. cikk 

(1) bekezdésében említett szakpolitikai intézkedések végrehajtása terén elért 

előrelépést;

c) bemutatja az egyetértési megállapodásban meghatározott gazdaságpolitikai 

feltételek, Ukrajna aktuális gazdasági és költségvetési eredményei, valamint a 

Bizottságnak az uniós makroszintű pénzügyi támogatás részleteinek 

rendelkezésre bocsátására vonatkozó határozatai közötti összefüggést.

(2) Az 1. cikk (4) bekezdésében említett rendelkezésre állási időszak lejárta után 

legkésőbb két évvel a Bizottság utólagos értékelő jelentést nyújt be az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak, amely értékeli a lezárt uniós makroszintű pénzügyi 

támogatási műveletek eredményeit és hatékonyságát, valamint azt, hogy ezek milyen 

mértékben járultak hozzá a támogatás céljainak megvalósításához.
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9. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon 

lép hatályba.

Kelt ..., -án/-én.

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök


