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Další makrofinanční pomoc Ukrajině ***I 

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. června 2018 o návrhu 

rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci 

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

 

(Řádný legislativní postup: první čtení) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 

(COM(2018)0127), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 212 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v 

souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0108/2018), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady přijaté současně s 

rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 778/2013/EU ze dne 12. srpna 2013 o 

poskytnutí další makrofinanční pomoci Gruzii1,  

– s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 29. května 2018 zavázal schválit 

tento postoj podle čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a stanovisko Výboru pro 

zahraniční věci (A8-0183/2018), 

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení; 

2. schvaluje společné prohlášení Parlamentu, Rady a Komise, které je přílohou tohoto 

usnesení; 

3. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 

textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit; 

4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i 

vnitrostátním parlamentům. 

  

                                                 
1  Úř. věst. L 218, 14.8.2013, s. 15. 



P8_TC1-COD(2018)0058 

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. června 2018 k přijetí 

rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/... o poskytnutí další 

makrofinanční pomoci Ukrajině 

 

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu 

odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2018/947.) 

  



PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ 

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE 

 

Parlament, Rada a Komise připomínají, že nezbytnou podmínkou pro poskytnutí 

makrofinanční pomoci je, že země přijímající pomoc respektuje účinné demokratické 

mechanismy, včetně parlamentního systému založeného na pluralitě politických stran, jakož i 

zásady právního státu, a že zaručuje dodržování lidských práv. 

Komise a Evropská služba pro vnější činnost sledují plnění této nezbytné podmínky po celou 

dobu poskytování makrofinanční pomoci Unie. 

Vzhledem k nesplněným podmínkám týkajícím se boje proti korupci a následnému zrušení 

třetí splátky předchozího programu makrofinanční pomoci podle rozhodnutí (EU) 2015/601 

Evropský parlament, Rada a Komise zdůrazňují, že poskytnutí další makrofinanční pomoci 

bude podmíněno dosažením pokroku v boji proti korupci na Ukrajině. Hospodářská politika a 

finanční podmínky chystaného memoranda o porozumění mezi Evropskou unií a Ukrajinou 

by proto měly zahrnovat mj. povinnost posílit řádnou správu věcí veřejných, správní kapacity 

a institucionální uspořádání pro boj proti korupci na Ukrajině, zejména pokud jde o systém 

ověřování majetkových přiznání, ověřování údajů o skutečných vlastnících společností a 

dobře fungující specializovaný protikorupční soud v souladu s doporučeními Benátské 

komise. Posoudit by se měly také podmínky pro boj proti praní peněz a vyhýbání se daňovým 

povinnostem. Nejsou-li tyto podmínky splněny, Komise v souladu s čl. 4 odst. 4 vyplácení 

makrofinanční pomoci Unie pozastaví nebo zruší. 

Komise jednak pravidelně informuje Evropský parlament a Radu o vývoji souvisejícím s 

makrofinanční pomocí a poskytuje jim příslušné dokumenty, jednak při každé výplatě veřejně 

podává zprávu o splnění všech podmínek týkajících se hospodářské politiky a financí, které 

jsou na tuto výplatu navázané, a to zejména těch podmínek, které se týkají předcházení 

korupce. 

Evropský parlament, Rada a Komise připomínají, že tato makrofinanční pomoc Ukrajině by 

měla podpořit hodnoty sdílené s Evropskou unií, včetně udržitelného a sociálně odpovědného 

rozvoje vedoucího k vytváření pracovních příležitostí a snižování chudoby, a také závazek k 

silné občanské společnosti. Komise doplní návrh prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se 

schvaluje memorandum o porozumění, o analýzu očekávaných sociálních dopadů 

makrofinanční pomoci. V souladu s nařízením (EU) č. 182/2011 bude tato analýza předložena 

Výboru členských států a zpřístupněna Parlamentu a Radě prostřednictvím rejstříku činnosti 

výborů. 

 


