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Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 23 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) Unijna pomoc makrofinansowa 

powinna podlegać warunkom dotyczącym 

polityki gospodarczej, które mają zostać 

określone w protokole ustaleń. W celu 

zapewnienia jednolitych warunków 

wykonywania i ze względu na efektywność 

Komisja powinna być uprawniona do 

negocjowania tych warunków z władzami 

Ukrainy pod nadzorem komitetu 

przedstawicieli państw członkowskich 

zgodnie z rozporządzeniem (UE) 

nr 182/2011. Na mocy tego rozporządzenia 

we wszystkich przypadkach innych niż te 

określone we wspomnianym 

rozporządzeniu powinna mieć zasadniczo 

zastosowanie procedura doradcza. Mając 

na uwadze potencjalnie duży wpływ 

pomocy w kwocie większej niż 90 mln 

EUR, w odniesieniu do operacji powyżej 

tej kwoty należy stosować procedurę 

sprawdzającą. Mając na uwadze kwotę 

pomocy makrofinansowej Unii dla 

Ukrainy, w odniesieniu do przyjęcia 

protokołu ustaleń oraz do każdego 

obniżenia, zawieszenia lub anulowania 

pomocy powinna mieć zastosowanie 

procedura sprawdzająca, 

(23) Unijna pomoc makrofinansowa 

powinna podlegać warunkom, które nie 

zagrażają stabilności społeczno-

gospodarczej kraju, są w wymierny sposób 

ukierunkowane na zwalczanie ubóstwa i 

tworzenie miejsc pracy oraz nie 

ograniczają dostępu ludności do opieki 

zdrowotnej ani do energii. Warunki te 

należy określić w protokole ustaleń wraz z 

odpowiednimi kryteriami pomiaru. W celu 

zapewnienia jednolitych warunków 

wykonywania i ze względu na efektywność 

Komisja powinna być uprawniona do 

wynegocjowania tych warunków z 

władzami Ukrainy zgodnie z zaleceniami 

przyjętymi przez Parlament Europejski 

oraz po skonsultowaniu się z 

odpowiednimi ukraińskimi 

zainteresowanymi stronami i partnerami 

społecznymi, jak również pod nadzorem 

komitetu przedstawicieli państw 

członkowskich zgodnie z rozporządzeniem 

(UE) nr 182/2011. O wyniku tych 

negocjacji będzie należało niezwłocznie 

poinformować Parlament Europejski. Na 

mocy tego rozporządzenia we wszystkich 

przypadkach innych niż te określone we 

wspomnianym rozporządzeniu powinna 

mieć zasadniczo zastosowanie procedura 

doradcza. Mając na uwadze potencjalnie 

duży wpływ pomocy w kwocie większej 

niż 90 mln EUR, w odniesieniu do operacji 
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powyżej tej kwoty należy stosować 

procedurę sprawdzającą. Mając na uwadze 

kwotę pomocy makrofinansowej Unii dla 

Ukrainy, w odniesieniu do przyjęcia 

protokołu ustaleń oraz do każdego 

obniżenia, zawieszenia lub anulowania 

pomocy powinna mieć zastosowanie 

procedura sprawdzająca. 

Or. en 
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Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 2 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Warunkiem wstępnym przyznania 

unijnej pomocy makrofinansowej jest 

respektowanie przez Ukrainę skutecznych 

mechanizmów demokratycznych – w tym 

wielopartyjnego systemu parlamentarnego 

– i praworządności oraz gwarantowanie 

poszanowania praw człowieka. 

1. Warunkiem wstępnym przyznania 

unijnej pomocy makrofinansowej jest 

respektowanie przez Ukrainę skutecznych 

mechanizmów demokratycznych – w tym 

wielopartyjnego systemu parlamentarnego 

– i praworządności oraz zagwarantowanie 

ochrony prawa do swobody wypowiedzi i 
poszanowania praw człowieka. Przed 

wypłatą drugiej transzy konieczne jest w 

szczególności sprawdzenie stanu realizacji 

szczegółowych celów pomocy 

makrofinansowej Unii pod kątem 

poprawy skuteczności, przejrzystości i 

rozliczalności systemów zarządzania 

finansami publicznymi na Ukrainie, 

zagwarantowania skutecznej walki z 

korupcją, praniem pieniędzy i uchylaniem 

się od opodatkowania, pod kątem 

zarządzania i nadzoru w sektorze 

finansowym i bankowym oraz pod kątem 

społecznie odpowiedzialnych reform 

strukturalnych przyczyniających się do 

trwałego wzrostu gospodarczego 

sprzyjającego włączeniu społecznemu, 

tworzenia miejsc pracy, stałego 

świadczenia podstawowych usług dla 

ludności oraz do konsolidacji budżetowej. 

Komisja i Europejska Służba Działań 

Zewnętrznych muszą regularnie 

monitorować zarówno spełnienie 

warunków wstępnych, jak i realizację tych 

celów oraz składać Parlamentowi 
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Europejskiemu i Radzie sprawozdania na 

ten temat. 

Or. en 
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Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 2 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Warunkiem wstępnym przyznania 

unijnej pomocy makrofinansowej jest 

respektowanie przez Ukrainę skutecznych 

mechanizmów demokratycznych – w tym 

wielopartyjnego systemu parlamentarnego 

– i praworządności oraz gwarantowanie 

poszanowania praw człowieka. 

1. Warunkiem wstępnym przyznania 

unijnej pomocy makrofinansowej jest 

spełnienie przez Ukrainę warunków 

związanych z poprzednimi i przyszłymi 

programami pomocy makrofinansowej, 

zwłaszcza warunków dotyczących 

zwalczania korupcji, respektowanie 

skutecznych mechanizmów 

demokratycznych – w tym wielopartyjnego 

systemu parlamentarnego – i 

praworządności, wolności wypowiedzi, 

pluralizmu mediów oraz zagwarantowanie 

poszanowania praw człowieka, w tym praw 

mniejszości narodowych. 

Or. en 
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Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 2 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Protokół ustaleń między Unią 

Europejską a Ukrainą musi zatem 

przewidywać w charakterze wstępnych 

warunków wypłaty transz pomocy w 

ramach unijnej pomocy 

makrofinansowej: 

 a) przyjęcie przepisów dotyczących 

ustanowienia i funkcjonowania sądu 

antykorupcyjnego, zgodnych z 

zaleceniami Komisji Weneckiej, w 

szczególności w zakresie właściwości 

sądu, kwalifikowalności i kompetencji 

kandydatów na stanowisko sędziego, 

procedury naboru kandydatów, która 

powinna przewidywać udział 

międzynarodowych ekspertów, oraz 

statusu sędziów; 

 b) stworzenie systemu skutecznej 

weryfikacji oświadczeń o stanie 

majątkowym składanych przez 

urzędników publicznych; 

 c) obowiązek zadbania o to, aby skład 

Centralnej Komisji Wyborczej na 

Ukrainie odzwierciedlał równowagę 

polityczną między wszystkimi istotnymi 

siłami politycznymi, a zwłaszcza 

ugrupowaniami reprezentowanymi w 

Radzie Najwyższej, oraz by został 

powielony we wszystkich obwodowych i 

rejonowych komisjach wyborczych. 
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Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 3 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Komisja, zgodnie z procedurą 

sprawdzającą, o której mowa w art. 7 

ust. 2, uzgadnia z władzami Ukrainy jasno 

określone warunki dotyczące polityki 

gospodarczej oraz warunki finansowe – 

koncentrując się na reformach 

strukturalnych i zdrowych finansach 

publicznych – którym to warunkom ma 

podlegać unijna pomoc makrofinansowa 

i które mają zostać określone w protokole 

ustaleń („protokół ustaleń”) zawierającym 

harmonogram spełnienia tych warunków. 

Warunki dotyczące polityki gospodarczej 

oraz warunki finansowe określone 

w protokole ustaleń muszą być zgodne 

z umowami lub ustaleniami, o których 

mowa w art. 1 ust. 3, w tym z programami 

w zakresie dostosowań 

makroekonomicznych i reform 

strukturalnych realizowanymi przez 

Ukrainę przy wsparciu MFW. 

1. Komisja, zgodnie z procedurą 

sprawdzającą, o której mowa w art. 7 ust. 

2, uzgadnia z władzami Ukrainy jasno 

określone warunki polityczne, 

ekonomiczne i finansowe – koncentrując 

się na społecznie odpowiedzialnych 

reformach strukturalnych i zdrowych 

finansach publicznych – którym to 

warunkom ma podlegać unijna pomoc 

makrofinansowa i które mają zostać 

określone w protokole ustaleń („protokół 

ustaleń”) zawierającym ścisły 

harmonogram i szczegółowe kryteria 

pomiaru spełnienia tych warunków. 

Warunki polityczne i finansowe określone 

w protokole ustaleń muszą być zgodne 

z umowami lub ustaleniami, o których 

mowa w art. 1 ust. 3, w tym z programami 

w zakresie dostosowań 

makroekonomicznych i reform 

strukturalnych realizowanymi przez 

Ukrainę przy wsparciu MFW. 

Or. en 

 


