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6.6.2018 A8-0183/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Helmut Scholz 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Ďalšia makrofinančná pomoc Ukrajine 

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

 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 23 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(23) Makrofinančná pomoc Únie by 

mala podliehať podmienkam hospodárskej 

politiky, ktoré sa stanovia v memorande 

o porozumení. S cieľom zabezpečiť 

jednotné podmienky vykonávania 

a z dôvodu efektívnosti by mala byť 

Komisia splnomocnená rokovať o týchto 

podmienkach s ukrajinskými orgánmi pod 

dohľadom výboru zloženého zo zástupcov 

členských štátov v súlade s nariadením 

(EÚ) č. 182/2011. Podľa uvedeného 

nariadenia by sa mal konzultačný postup 

vo všeobecnosti uplatňovať vo všetkých 

prípadoch okrem tých, ktoré sú stanovené 

v uvedenom nariadení. Vzhľadom na 

potenciálne významný vplyv pomoci 

presahujúcej hodnotu 90 miliónov EUR je 

vhodné, aby sa na operácie presahujúce 

túto prahovú hodnotu uplatnil postup 

preskúmania. Vzhľadom na výšku 

makrofinančnej pomoci Únie poskytnutej 

Ukrajine by sa mal na prijatie memoranda 

o porozumení a na zníženie, pozastavenie 

alebo zrušenie pomoci uplatniť postup 

preskúmania, 

(23) Makrofinančná pomoc Únie by 

mala podliehať podmienkam, ktoré 

neohrozujú socioekonomickú stabilitu 

krajiny, merateľným spôsobom sa 

zameriavajú na boj proti chudobe 

a tvorbu pracovných miest a neobmedzujú 

prístup obyvateľstva k zdravotnej 

starostlivosti a energii. Tieto podmienky, 

ako aj kritériá merania by mali byť 

stanovené v memorande o porozumení. 

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky 

vykonávania a z dôvodu efektívnosti by 

mala byť Komisia splnomocnená rokovať 

o týchto podmienkach s ukrajinskými 

orgánmi v súlade s ustanoveniami 

Európskeho parlamentu a po konzultácii 

s príslušnými ukrajinskými 

zainteresovanými stranami a sociálnymi 

partnermi a pod dohľadom výboru 

zloženého zo zástupcov členských štátov 

v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011. 

Výsledok týchto rokovaní treba 

bezodkladne oznámiť Európskemu 

parlamentu. Podľa uvedeného nariadenia 

by sa mal konzultačný postup vo 

všeobecnosti uplatňovať vo všetkých 

prípadoch okrem tých, ktoré sú stanovené 

v uvedenom nariadení. Vzhľadom na 

potenciálne významný vplyv pomoci 

presahujúcej hodnotu 90 miliónov EUR je 

vhodné, aby sa na operácie presahujúce 

túto prahovú hodnotu uplatnil postup 
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preskúmania. Vzhľadom na výšku 

makrofinančnej pomoci Únie poskytnutej 

Ukrajine by sa mal na prijatie memoranda 

o porozumení a na zníženie, pozastavenie 

alebo zrušenie pomoci uplatniť postup 

preskúmania, 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Helmut Scholz 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Ďalšia makrofinančná pomoc Ukrajine 

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

 

Návrh rozhodnutia 

Článok 2 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Podmienkou poskytnutia 

makrofinančnej pomoci Únie je 

rešpektovanie účinných demokratických 

mechanizmov – vrátane pluralitného 

parlamentného systému – a zásad právneho 

štátu a dodržiavanie ľudských práv zo 

strany Ukrajiny. 

1. Podmienkou poskytnutia 

makrofinančnej pomoci Únie je 

rešpektovanie účinných demokratických 

mechanizmov – vrátane pluralitného 

parlamentného systému – a zásad právneho 

štátu a zaručenie ochrany slobody prejavu 

a dodržiavania ľudských práv zo strany 

Ukrajiny. Pred vyplatením druhej tranže 

sa overí najmä miera plnenia 

dohodnutých osobitných cieľov 

makrofinančnej pomoci Únie, pokiaľ ide 

o posilnenie efektívnosti, transparentnosti 

a zodpovednosti systémov riadenia 

verejných financií na Ukrajine, účinný 

boj proti korupcii, praniu špinavých 

peňazí a vyhýbaniu sa daňovým 

povinnostiam, zabezpečenie riadenia 

finančného a bankového sektora a 

dohľad nad nimi a sociálne zodpovedné 

štrukturálne reformy zamerané na 

podporu udržateľného a inkluzívneho 

rastu, tvorbu pracovných miest, 

nepretržité poskytovanie základných 

služieb obyvateľstvu a fiškálnu 

konsolidáciu. Komisia a Európska služba 

pre vonkajšiu činnosť pravidelne 

monitorujú plnenie podmienok a 

dosahovanie uvedených cieľov a podávajú 

o tom správu Európskemu parlamentu a 

Rade. 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Helmut Scholz 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Ďalšia makrofinančná pomoc Ukrajine 

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

 

Návrh rozhodnutia 

Článok 2 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Podmienkou poskytnutia 

makrofinančnej pomoci Únie je 

rešpektovanie účinných demokratických 

mechanizmov – vrátane pluralitného 

parlamentného systému – a zásad právneho 

štátu a dodržiavanie ľudských práv zo 

strany Ukrajiny. 

1. Podmienkou poskytnutia 

makrofinančnej pomoci Únie je splnenie 

podmienok spojených s minulými a 

budúcimi programami makrofinančnej 

pomoci, najmä podmienok týkajúcich sa 

boja proti korupcii, rešpektovanie 

účinných demokratických mechanizmov – 

vrátane pluralitného parlamentného 

systému – a zásad právneho štátu, slobody 

prejavu a plurality médií a zaručenie 

dodržiavania ľudských práv vrátane 

rešpektovania národnostných menšín zo 

strany Ukrajiny. 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Helmut Scholz 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Ďalšia makrofinančná pomoc Ukrajine 

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

 

Návrh rozhodnutia 

Článok 2 – odsek 1 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. V memorande o porozumení medzi 

Úniou a Ukrajinou sa preto uvedú tieto 

podmienky pre vyplatenie splátok v rámci 

programu makrofinančnej pomoci Únie: 

 a) prijatie právnych predpisov o zriadení a 

fungovaní protikorupčného súdu, čo je v 

súlade s odporúčaniami Benátskej 

komisie, najmä pokiaľ ide o právomoci 

súdu, oprávnenosť a spôsobilosť 

uchádzačov vykonávať funkciu sudcu, 

proces výberu uchádzačov, ktorý zahŕňa 

účasť medzinárodných odborníkov, a 

postavenie sudcov; 

 b) zavedenie systému účinného 

overovania majetkových priznaní, ktoré 

predkladajú verejní činitelia; 

 c) zloženie ústrednej volebnej komisie 

Ukrajiny, ktoré odráža politickú 

rovnováhu so zastúpením všetkých 

relevantných politických síl, najmä tých, 

ktoré sú zastúpené vo Verchovnej rade, a 

opakuje sa aj v zložení všetkých okresných 

volebných komisií, ako aj všetkých 

okrskových volebných komisií. 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Helmut Scholz 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Ďalšia makrofinančná pomoc Ukrajine 

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

 

Návrh rozhodnutia 

Článok 3 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Komisia sa v súlade s postupom 

preskúmania uvedeným v článku 7 ods. 2 

dohodne s ukrajinskými orgánmi na jasne 

vymedzených podmienkach v oblasti 

hospodárskej politiky a finančných 

podmienkach zameraných na štrukturálne 

reformy a zdravé verejné financie, ktorým 

makrofinančná pomoc Únie musí podliehať 

a ktoré sa stanovia v memorande 

o porozumení (ďalej len „memorandum 

o porozumení“) zahŕňajúcom časový rámec 

plnenia týchto podmienok. Podmienky 

v oblasti hospodárskej politiky a finančné 

podmienky stanovené v memorande 

o porozumení musia byť v súlade 

s dohodami alebo dohovormi uvedenými 

v článku 1 ods. 3 vrátane programov 

makroekonomických úprav 

a štrukturálnych reforiem, ktoré Ukrajina 

vykonáva s podporou MMF. 

1. Komisia sa v súlade s postupom 

preskúmania uvedeným v článku 7 ods. 2 

dohodne s ukrajinskými orgánmi na jasne 

vymedzených politických, hospodárskych 

a finančných podmienkach zameraných na 

sociálne zodpovedné štrukturálne reformy 

a zdravé verejné financie, ktorým 

makrofinančná pomoc Únie musí podliehať 

a ktoré sa stanovia v memorande 

o porozumení (ďalej len „memorandum 

o porozumení“) zahŕňajúcom presný 

časový rámec a konkrétne kritériá 

merania plnenia týchto podmienok. 

Politické a finančné podmienky stanovené 

v memorande o porozumení musia byť 

v súlade s dohodami alebo dohovormi 

uvedenými v článku 1 ods. 3 vrátane 

programov makroekonomických úprav 

a štrukturálnych reforiem, ktoré Ukrajina 

vykonáva s podporou MMF. 

Or. en 

 


