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Predlog sklepa 

Uvodna izjava 23 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(23) Za makrofinančno pomoč Unije bi 

morali veljati pogoji gospodarske politike, 

ki se določijo v memorandumu o soglasju. 

Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja 

in zaradi učinkovitosti bi bilo treba na 

Komisijo prenesti pooblastila za pogajanja 

o takih pogojih z ukrajinskimi organi pod 

nadzorom odbora predstavnikov držav 

članic v skladu z Uredbo (EU) 

št. 182/2011. V skladu z navedeno uredbo 

bi se moral praviloma uporabljati 

svetovalni postopek, razen v primerih, ki 

so določeni v navedeni uredbi. Ob 

upoštevanju potencialno pomembnega 

učinka pomoči, višje od 90 milijonov EUR, 

je primerno, da se za ukrepe, ki ta prag 

presegajo, uporablja postopek pregleda. Ob 

upoštevanju zneska makrofinančne pomoči 

Unije Ukrajini bi se moral za sprejetje 

memoranduma o soglasju in za kakršno 

koli zmanjšanje, prekinitev ali ukinitev 

pomoči uporabljati postopek pregleda – 

(23) Za makrofinančno pomoč Unije bi 

morali veljati pogoji, ki ne ogrožajo 

socialno-ekonomske stabilnosti države, so 

merljivo usmerjeni v zmanjševanje 

revščine ter ustvarjanje delovnih mest, ne 

omejujejo dostopa prebivalstva do 

zdravstvene nege in energije ter se skupaj 

z ustreznimi merili določijo v 

memorandumu o soglasju. Za zagotovitev 

enotnih pogojev izvajanja in zaradi 

učinkovitosti bi bilo treba na Komisijo 

prenesti pooblastila za pogajanja o takih 

pogojih z ukrajinskimi organi v skladu z 

določbami Evropskega parlamenta in po 

posvetovanju z ustreznimi ukrajinskimi 

deležniki in socialnimi partnerji ter pod 

nadzorom odbora predstavnikov držav 

članic v skladu z Uredbo (EU) 

št. 182/2011. Rezultati teh pogajanj se 

brez odlašanja sporočijo Evropskemu 

parlamentu. V skladu z navedeno uredbo 

bi se moral praviloma uporabljati 

svetovalni postopek, razen v primerih, ki 

so določeni v navedeni uredbi. Ob 

upoštevanju potencialno pomembnega 

učinka pomoči, višje od 90 milijonov EUR, 

je primerno, da se za ukrepe, ki ta prag 

presegajo, uporablja postopek pregleda. Ob 

upoštevanju zneska makrofinančne pomoči 

Unije Ukrajini bi se moral za sprejetje 

memoranduma o soglasju in za kakršno 

koli zmanjšanje, prekinitev ali ukinitev 
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Člen 2 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Pogoj za dodelitev makrofinančne 

pomoči Unije je, da Ukrajina spoštuje 

učinkovite demokratične mehanizme, 

vključno z večstrankarskim 

parlamentarnim sistemom, in pravno 

državo ter zagotavlja spoštovanje 

človekovih pravic. 

1. Pogoj za dodelitev makrofinančne 

pomoči Unije je, da Ukrajina spoštuje 

učinkovite demokratične mehanizme, 

vključno z večstrankarskim 

parlamentarnim sistemom, in pravno 

državo ter zagotavlja varstvo svobode 

izražanja in spoštovanje človekovih 

pravic. Pred izplačilom drugega obroka je 

treba preveriti predvsem, v kolikšni meri 

so bili izvedeni dogovorjeni posebni cilji 

makrofinančne pomoči Unije v zvezi s 

povečevanjem učinkovitosti, preglednosti 

in odgovornosti sistemov za upravljanje 

javnih financ v Ukrajini, da bi se 

učinkovito zoperstavili korupciji, pranju 

denarja in izogibanju plačilu davkov, 

zagotovili upravljanje in nadzor nad 

finančnim in bančnim sektorjem ter 

omogočili družbeno odgovorne strukturne 

reforme, katerih cilj je podpirati 

trajnostno in vključujočo rast, ustvarjati 

delovna mesta, skrbeti za nenehno 

zagotavljanje temeljnih storitev za 

prebivalstvo in utrditi javne finance. 

Komisija in Evropska služba za zunanje 

delovanje redno spremljata izpolnjevanje 

osnovnih pogojev in uresničevanje 

navedenih ciljev, o tem pa poročata 

Evropskemu parlamentu in Svetu. 

Or. en 
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Člen 2 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Pogoj za dodelitev makrofinančne 

pomoči Unije je, da Ukrajina spoštuje 

učinkovite demokratične mehanizme, 

vključno z večstrankarskim 

parlamentarnim sistemom, in pravno 

državo ter zagotavlja spoštovanje 

človekovih pravic. 

1. Pogoj za dodelitev makrofinančne 

pomoči Unije je, da Ukrajina izpolni 

pogoje v zvezi s prejšnjimi in prihodnjimi 

programi makrofinančne pomoči, zlasti 

tiste, ki so povezani z bojem proti 

korupciji, in spoštuje učinkovite 

demokratične mehanizme, vključno z 

večstrankarskim parlamentarnim sistemom 

in pravno državo, svobodo izražanja in 

pluralizmom medijev, ter zagotavlja 

spoštovanje človekovih pravic, vključno s 

pravicami narodnih manjšin. 

Or. en 
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Člen 2 – odstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Memorandum o soglasju med 

Unijo in Ukrajino zato kot osnovni pogoj 

za izplačilo obrokov v sklopu programa 

makrofinančne pomoči Unije določati, da: 

 (a) se sprejme zakonodaja o ustanovitvi in 

delovanju sodišča za boj proti korupciji, ki 

bi bila v skladu s priporočili Beneške 

komisije, zlasti ko gre za pristojnosti 

sodišča, upravičenost in pristojnosti 

kandidatov za mesto sodnika, postopek 

izbire kandidatov, pri katerem bi morali 

sodelovati mednarodni strokovnjaki, in 

status sodnikov; 

 (b) se vzpostavi sistem za učinkovito 

preverjanje prijav premoženjskega stanja 

javnih uslužbencev; 

 (c) je sestava osrednje ukrajinske volilne 

komisije politično uravnotežena in 

vključuje vse ustrezne politične sile, zlasti 

tiste, ki so zastopane v ukrajinskem 

parlamentu, ta sestava pa se mora 

odražati tudi pri vseh okrožnih in 

okrajnih volilnih komisijah; 

Or. en 
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Člen 3 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Komisija se v skladu s postopkom 

pregleda iz člena 7(2) z ukrajinskimi 

organi dogovori o jasno opredeljenih 

pogojih gospodarske politike in finančnih 

pogojih, osredotočenih na strukturne 

reforme in zdrave javne finance, ki naj 

veljajo za makrofinančno pomoč Unije in 

se določijo v memorandumu o soglasju, ki 

vključuje časovni okvir za izpolnjevanje 

teh pogojev. Pogoji gospodarske politike 

in finančni pogoji, določeni v 

memorandumu o soglasju, so skladni s 

sporazumi ali dogovori iz člena 1(3), 

vključno s programi makroekonomskega 

prilagajanja in strukturnih reform, ki jih 

izvaja Ukrajina ob podpori MDS. 

1. Komisija se v skladu s postopkom 

pregleda iz člena 7(2) z ukrajinskimi 

organi dogovori o jasno opredeljenih 

političnih in finančnih pogojih, 

osredotočenih na socialno sprejemljive 

strukturne reforme in zdrave javne finance, 

ki naj veljajo za makrofinančno pomoč 

Unije in se določijo v memorandumu o 

soglasju, ki vključuje natančen časovni 

okvir in oprijemljiva merila za izpolnitev 

teh pogojev. Politični in finančni pogoji, 

določeni v memorandumu o soglasju, so 

skladni s sporazumi ali dogovori iz člena 

1(3), vključno s programi 

makroekonomskega prilagajanja in 

strukturnih reform, ki jih izvaja Ukrajina 

ob podpori MDS. 

Or. en 

 


