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Ďalšia makrofinančná pomoc Ukrajine ***I 

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. júna 2018 o návrhu rozhodnutia 

Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Ukrajine  

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

 

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0127), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 212 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-

0108/2018), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady prijaté spoločne s 

rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 778/2013/EÚ z 12. augusta 2013 o 

poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Gruzínsku1, 

– so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 29. mája 2018, schváliť 

pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie, 

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanovisko Výboru pre 

zahraničné veci (A8-0183/2018), 

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní; 

2. schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré je 

uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu; 

3. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v 

úmysle podstatne zmeniť svoj návrh; 

                                                 
1  Ú. v. EÚ L 218, 14.8.2013, s. 15. 



 

 

4. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 

parlamentom. 

  



 

 

P8_TC1-COD(2018)0058 

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. júna 2018 na účely prijatia 

rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/... o poskytnutí ďalšej 

makrofinančnej pomoci Ukrajine 

 

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia 

Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, rozhodnutiu (EÚ) 

2018/947.) 

 

  



 

 

PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU 

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE 

Európsky parlament, Rada a Komisia pripomínajú, že podmienkou udelenia makrofinančnej 

pomoci je, že prijímajúca krajina rešpektuje skutočné demokratické mechanizmy vrátane 

pluralitného parlamentného systému a zásad právneho štátu a zaručuje dodržiavanie ľudských 

práv. 

Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť monitorujú plnenie tejto podmienky počas 

celého obdobia trvania makrofinančnej pomoci Únie. 

Vzhľadom na nesplnené podmienky týkajúce sa boja proti korupcii a súvisiace zrušenie tretej 

splátky v predchádzajúcom programe makrofinančnej pomoci podľa rozhodnutia (EÚ) 

2015/601, Európsky parlament, Rada a Komisia zdôrazňujú, že ďalšia makrofinančná pomoc 

bude podmienená pokrokom v boji proti korupcii na Ukrajine. Na tento účel by mali 

podmienky hospodárskej politiky a finančné podmienky memoranda o porozumení, ktoré sa 

dohodnú medzi Európskou úniou a Ukrajinou, zahŕňať okrem iného aj záväzky na posilnenie 

správy vecí verejných, administratívnych kapacít a inštitucionálnej štruktúry, najmä pokiaľ 

ide o boj proti korupcii na Ukrajine a systém overovania majetkových priznaní, overovanie 

skutočného vlastníctva spoločností a dobre fungujúci špecializovaný protikorupčný súd v 

súlade s odporúčaniami Benátskej komisie. Posúdiť by sa mali aj podmienky v oblasti boja 

proti praniu špinavých peňazí a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Ak tieto podmienky nie 

sú splnené, Komisia v súlade s článkom 4 ods. 4 dočasne pozastaví alebo zruší vyplácanie 

makrofinančnej pomoci. 

Okrem toho, že Komisia pravidelne informuje Európsky parlament a Radu o vývoji v 

súvislosti s pomocou a poskytuje im príslušné dokumenty, pri každom vyplatení sumy verejne 

informuje o splnení všetkých podmienok v oblasti hospodárskej politiky a financií spojené s 

týmto vyplatením, najmä podmienok, ktoré sa týkajú boja proti korupcii. 

Európsky parlament, Rada a Komisia pripomínajú, že táto makrofinančná pomoc Ukrajine 

prispieva k hodnotám, ktoré vyznáva spoločne s Úniou, vrátane udržateľného a sociálne 

zodpovedného rozvoja zameraného na tvorbu pracovných miest a znižovanie chudoby a 

záväzok k silnej občianskej spoločnosti. Komisia v prípade potreby pripojí k návrhu 

vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa schvaľuje memorandum o porozumení, 

analýzu očakávaného sociálneho vplyvu makrofinančnej pomoci. V súlade s nariadením (EÚ) 

č. 182/2011 sa táto analýza predloží výboru členských štátov a sprístupní sa Európskemu 

parlamentu a Rade prostredníctvom registra činností výboru. 


