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Jarosław Wałęsa 
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COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD) 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 23 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(23) Na makrofinanční pomoc Unie by 

se měly vztahovat podmínky v oblasti 

hospodářské politiky, jež budou stanoveny 

v memorandu o porozumění. V zájmu 

zajištění jednotných podmínek provádění 

a z důvodů účinnosti by Komise měla být 

zmocněna ke sjednání těchto podmínek 

s ukrajinskými orgány pod dohledem 

výboru složeného ze zástupců členských 

států v souladu s nařízením (EU) 

č. 182/2011. Podle uvedeného nařízení by 

měl být obecně použit poradní postup ve 

všech případech, kromě případů 

stanovených v uvedeném nařízení. 

Vzhledem k potenciálně významnému 

dopadu pomoci ve výši více než 90 milionů 

EUR je vhodné použít na operace 

přesahující tuto prahovou hodnotu 

přezkumný postup. Vzhledem k výši 

makrofinanční pomoci, kterou Unie 

Ukrajině poskytne, by měl být pro přijetí 

memoranda o porozumění nebo pro 

snížení, zastavení či zrušení pomoci použit 

přezkumný postup, 

(23) Na makrofinanční pomoc Unie by 

se měly vztahovat podmínky, které 

neohrozí socioekonomickou stabilitu 

země, kvantifikovatelným způsobem 

podpoří boj proti chudobě a vytváření 

pracovních míst a neomezí přístup 

obyvatelstva ke zdravotní péči a energii. 

Tyto podmínky a příslušná kritéria 

hodnocení by měly být stanoveny 

v memorandu o porozumění. V zájmu 

zajištění jednotných podmínek provádění a 

z důvodů účinnosti by Komise měla být 

zmocněna ke sjednání těchto podmínek 

s ukrajinskými orgány podle pokynů 

Evropského parlamentu a na základě 

konzultací s příslušnými ukrajinskými 

zúčastněnými stranami a sociálními 

partnery a pod dohledem výboru 

složeného ze zástupců členských států 

v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011. 

Výsledky těchto jednání by měly být 

neprodleně sděleny Evropskému 

parlamentu. Podle uvedeného nařízení by 

měl být obecně použit poradní postup ve 

všech případech, kromě případů 

stanovených v uvedeném nařízení. 

Vzhledem k potenciálně významnému 

dopadu pomoci ve výši více než 90 milionů 

EUR je vhodné použít na operace 

přesahující tuto prahovou hodnotu 

přezkumný postup. Vzhledem k výši 
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Pozměňovací návrh  9 

Helmut Scholz 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Další makrofinanční pomoc Ukrajině 

COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD) 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 2 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Poskytnutí makrofinanční pomoci 

Unie je podmíněno tím, že Ukrajina bude 

respektovat účinné demokratické 

mechanismy, včetně parlamentního 

systému založeného na pluralitě 

politických stran, a zásady právního státu 

a že zaručí dodržování lidských práv. 

1. Poskytnutí makrofinanční pomoci 

Unie je podmíněno tím, že Ukrajina bude 

respektovat účinné demokratické 

mechanismy, včetně parlamentního 

systému založeného na pluralitě 

politických stran, a zásady právního státu 

a že zaručí ochranu svobody projevu a 

dodržování lidských práv. Před 

vyplacením druhé tranše je třeba posoudit 

zejména míru provádění dohodnutých 

specifických cílů makrofinanční pomoci 

Unie, pokud jde o zvýšení účinnosti, 

transparentnosti a odpovědnosti systémů 

řízení veřejných financí na Ukrajině, 

účinný boj proti korupci, praní peněz 

a vyhýbání se daňovým povinnostem, 

zajištění řízení finančního a bankovního 

sektoru a dohledu nad nimi a prosazování 

sociálně přijatelných strukturálních 

reforem zaměřených na podporu 

udržitelného růstu podporujícího 

začlenění, vytváření pracovních 

příležitostí, zachování základních služeb 

pro obyvatelstvo a fiskální konsolidaci. 

Komise a Evropská služba pro vnější 

činnost by měly plnění výše uvedených 

podmínek a dosahování stanovených cílů 

pravidelně sledovat a měla by o tom být 

vypracována zpráva určená Evropskému 
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6.6.2018 A8-0183/10 

Pozměňovací návrh  10 

Helmut Scholz 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Další makrofinanční pomoc Ukrajině 

COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD) 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 2 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Poskytnutí makrofinanční pomoci 

Unie je podmíněno tím, že Ukrajina bude 

respektovat účinné demokratické 

mechanismy, včetně parlamentního 

systému založeného na pluralitě 

politických stran, a zásady právního státu 

a že zaručí dodržování lidských práv. 

1. Poskytnutí makrofinanční pomoci 

Unie je podmíněno tím, že Ukrajina splní 

podmínky spojené s minulými a 

budoucími programy MFA, zejména ty, 

které se týkají boje proti korupci, bude 

respektovat účinné demokratické 

mechanismy, včetně parlamentního 

systému založeného na pluralitě 

politických stran, a zásady právního státu, 

svobodu projevu a pluralitu sdělovacích 

prostředků a že zaručí dodržování lidských 

práv, včetně respektování národnostních 

menšin; 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/11 

Pozměňovací návrh  11 

Helmut Scholz 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Další makrofinanční pomoc Ukrajině 

COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD) 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 2 – odst. 1 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Memorandum o porozumění mezi 

Evropskou unií a Ukrajinou by proto mezi 

nezbytné podmínky pro vyplacení tranší v 

rámci programu makrofinanční pomoci 

Unie mělo zahrnout tato opatření: 

 a) přijetí právních předpisů o zřízení a 

fungování protikorupčního soudu, což je v 

souladu s doporučeními Benátské komise, 

zejména co se týče pravomocí soudu, 

způsobilosti a pravomocí kandidátů na 

funkci soudce, procesu výběru kandidátů, 

který by měl zahrnovat mezinárodní 

odborníky, a postavení soudců; 

 b) zavedení systému účinného ověřování 

majetkových přiznání předkládaných 

veřejnými činiteli; 

 c) složení ústřední volební komise 

Ukrajiny, které odráží politickou 

rovnováhu zastoupením všech příslušných 

politických sil, zejména těch, které jsou 

zastoupeny v Nejvyšší radě, a přenáší se 

do složení všech okresních volebních 

komisí i všech okrskových volebních 

komisí; 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/12 

Pozměňovací návrh  12 

Helmut Scholz 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Další makrofinanční pomoc Ukrajině 

COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD) 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 2 – odst. 1) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komise vyjedná v souladu s 

přezkumným postupem podle čl. 7 odst. 2 s 

ukrajinskými orgány jasně vymezené 

podmínky v oblasti hospodářské politiky, 

jakož i finanční podmínky, které se 

vztahují na makrofinanční pomoc Unie, 

přičemž se zaměří na strukturální reformy 

a zdravé veřejné finance; tyto podmínky 

budou stanoveny v memorandu o 

porozumění (dále jen „memorandum o 

porozumění“), které bude obsahovat 

časový rámec pro jejich splnění. Podmínky 

v oblasti hospodářské politiky a finanční 

podmínky uvedené v memorandu 

o porozumění musí být v souladu 

s dohodami nebo ujednáními uvedenými 

v čl. 1 odst. 3, včetně makroekonomických 

ozdravných programů a programů 

strukturálních reforem prováděných 

Ukrajinou za podpory MMF. 

1. Komise vyjedná v souladu s 

přezkumným postupem podle čl. 7 odst. 2 s 

ukrajinskými orgány jasně vymezené 

politické, hospodářské a finanční 

podmínky, které se vztahují na 

makrofinanční pomoc Unie, přičemž se 

zaměří na sociálně odpovědné strukturální 

reformy a zdravé veřejné finance; tyto 

podmínky budou stanoveny v memorandu 

o porozumění (dále jen „memorandum o 

porozumění“), které bude obsahovat 

přesný časový rámec a konkrétní 

měřitelná kritéria pro jejich splnění. 

Politické a finanční podmínky uvedené 

v memorandu o porozumění musí být 

v souladu s dohodami nebo ujednáními 

uvedenými v čl. 1 odst. 3, včetně 

makroekonomických ozdravných 

programů a programů strukturálních 

reforem prováděných Ukrajinou za 

podpory MMF. 

Or. en 

 

 


