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SPREJETA BESEDILA 
 

P8_TA(2018)0255 

Nadaljnja makrofinančna pomoč Ukrajini ***I 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. junija 2018 o predlogu sklepa 

Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju nadaljnje makrofinančne pomoči 

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

 

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 

(COM(2018)0127), 

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 212(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 

podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0108/2018), 

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju skupne izjave Evropskega parlamenta in Sveta, sprejete skupaj s 

Sklepom št. 778/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. avgusta 2013 o 

zagotavljanju nadaljnje makrofinančne pomoči Gruziji1,  

– ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 29. maja 2018, da bo odobril 

stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju 

Evropske unije, 

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino in mnenja Odbora za zunanje 

zadeve (A8-0183/2018), 

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju; 

2. odobri skupno izjavo Parlamenta, Sveta in Komisije, priloženo tej resoluciji; 

3. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga 

bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti; 

                                                 
1  UL L 218, 14.8.2013, str. 15.   



 

 

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

nacionalnim parlamentom. 



 

 

P8_TC1-COD(2018)0058 

 

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 13. junija 2018 z 

namenom sprejetja Sklepa (EU) 2018/... Evropskega parlamenta in Sveta o 

zagotavljanju nadaljnje makrofinančne pomoči Ukrajini 

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako 

končnemu zakonodajnemu aktu, Sklepu (EU) 2018/947.) 



 

 

PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI 

 

 

SKUPNA IZJAVA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE 

 

Parlament, Svet in Komisija poudarjajo, da je temeljni pogoj za dodelitev makroekonomske 

pomoči ta, da država upravičenka spoštuje učinkovite demokratične mehanizme – vključno z 

večstrankarskim parlamentarnim sistemom – in pravno državo ter zagotavlja spoštovanje 

človekovih pravic. 

Komisija in Evropska služba za zunanje delovanje spremljata izpolnjevanje tega pogoja v 

celotnem obdobju izvajanja makrofinančne pomoči Unije. 

Glede na neizpolnjene pogoje o boju proti korupciji in s tem povezani preklic tretjega obroka 

predhodnega programa makrofinančne pomoči v skladu s Sklepom (EU) 2015/601 Evropski 

parlament, Svet in Komisija poudarjajo, da bo nadaljnja makrofinančna pomoč pogojena z 

napredkom v boju proti korupciji v Ukrajini. V ta namen gospodarska politika in finančni 

pogoji Memoranduma o soglasju, ki bo sklenjen med Evropsko unijo in Ukrajino, med 

drugim vključujejo obveznosti za okrepitev upravljanja, upravnih zmogljivosti in 

institucionalne ureditve, zlasti za boj proti korupciji v Ukrajini, predvsem v zvezi s sistemom 

za preverjanje prijav premoženjskega stanja, preverjanja podatkov o dejanskem lastništvu 

družb in dobro delujočem specializiranem protikorupcijskem sodišču, v skladu s priporočili 

Beneške komisije. Pogoji o boju proti pranju denarja in izogibanju davkom se prav tako 

upoštevajo. V skladu s členom 4(4), če pogoji niso izpolnjeni, Komisija začasno prekine ali 

ukine izplačilo makrofinančne pomoči. 

Komisija redno obvešča Evropski parlament in Svet o razvoju dogajanj v zvezi s to pomočjo 

ter jima zagotavlja ustrezne dokumente, ob vsakem izplačilu pa tudi javno poroča o 

izpolnjevanju vseh pogojev ekonomske politike in finančnih pogojev, povezanih s tem 

izplačilom, zlasti tistih v zvezi z bojem proti korupciji. 

Evropski parlament, Svet in Komisija opozarjajo, da bi makrofinančna pomoč Ukrajini 

prispevala k vrednotam, ki jih deli z Evropsko unijo, vključno s trajnostnim in družbeno 

odgovornim razvojem, ki vodi do ustvarjanja delovnih mest in zmanjševanja revščine ter 

zavezanosti močni civilni družbi. Komisija spremlja osnutek izvedbenega sklepa Komisije o 

odobritvi memoranduma o soglasju z analizo pričakovanega socialnega učinka makrofinančne 

pomoči. V skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 se bo ta analiza predložila Odboru držav članic 

in se da na razpolago Evropskemu parlamentu in Svetu preko registra o postopkih v odborih. 


