
PR\1049695CS.doc PE549.093v02-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014 - 2019

Výbor pro mezinárodní obchod

2015/0005(COD)

3.2.2015

***I
NÁVRH ZPRÁVY

k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí 
makrofinanční pomoci Ukrajině
(COM(2015)0005 – C8-0005/2015 – 2015/0005(COD))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodaj: Gabrielius Landsbergis



PE549.093v02-00 2/7 PR\1049695CS.doc

CS

PR_COD_1app

Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinanční 
pomoci Ukrajině 
(COM(2015)0005 – C8-0005/2015 – 2015/0005(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2015)0005),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 212 Smlouvy o fungování Evropské unie, v 
souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0005/2015),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 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 (A8-0000/2015),

1. přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj 
návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Ukrajinské hospodářství prochází palčivou a závažnou krizí, jejíž příčina tkví v dlouhodobých 
strukturálních potížích, které ještě prohlubuje ozbrojený konflikt ve východních regionech 
země a protiprávní anexe Krymu Ruskem. Poté, co zahájila v únoru 2014 svou činnost nová 
vláda, byl její ambiciózní program makroekonomických a strukturálních reforem podpořen 
programem finanční pomoci ze strany MMF a dvěma operacemi makrofinanční pomoci EU. 

Reformní snahy ukrajinských orgánů však komplikuje ozbrojený konflikt na východě země, 
nevyhlášená hybridní válka, obchodní omezení ze strany Ruska a eskalace sporu o dodávkách 
plynu mezi těmito dvěma zeměmi. Důsledkem je hlubší hospodářská recese a větší odliv 
kapitálu oproti původním předpokladům. To má pak za následek prudké znehodnocení měny 
a vyčerpání mezinárodních rezerv. V roce 2015 a na počátku roku 2016 se tudíž deficit 
vnějšího financování dále podstatně prohloubí. Vzhledem k tomu, že Ukrajina ztratila přístup 
k mezinárodním dluhovým trhům, lze tento deficit vyrovnat pouze další oficiální finanční 
pomocí. 

Evropský parlament trvale podporuje poskytování pomoci Ukrajině, která je přidruženým 
partnerem EU, při jejích hospodářských reformách a reformách usilujících o politickou 
stabilizaci. Evropský parlament ve svém posledním usnesení ze dne 15. ledna 2015 o situaci 
na Ukrajině uvítal návrh Komise rozšířit makrofinanční pomoc pro Ukrajinu o dalších 1,8 
miliardy EUR a vyzval k tomu, aby byl vypracován rozsáhlý plán pomoci Ukrajině. Návrh 
Komise rovněž vychází ze závěrů Evropské rady ze dne 18. prosince 2014, v nichž byly EU a 
její členské státy vyzvány, aby byly „připraveny dále usnadňovat a podporovat reformní 
proces na Ukrajině, společně s dalšími dárci a v souladu s podmínkami MMF“. 

Makrofinanční pomoc EU je výjimečným mechanismem EU k řešení krizí, který je k 
dispozici partnerským zemím EU, jejichž platební bilance čelí naléhavým problémům. 
Dodatečná makrofinanční pomoc, kterou navrhla Komise dne 8. ledna 2015, může být 
významným příspěvkem k novému souboru mezinárodních opatření na pomoc Ukrajině, a to 
jak přímo v podobě navrhované částky 1,8 miliardy EUR, tak i prostřednictvím mobilizace 
příspěvků dalších partnerů. Měla by být rovněž dalším podnětem k postupnému obnovování 
důvěry a podporovat reformní snahy v zemi, a to prostřednictvím doprovodného programu 
pro příslušné oblasti politiky, který má být dojednán s ukrajinskými orgány. Makrofinanční 
pomoc doplňuje pomoc ostatních dárců v rámci hospodářského programu pod záštitou MMF. 
Přispěje k cílům EU, které spočívají v podpoře ekonomické stability a rozvoje na Ukrajině a v 
zemích východního sousedství obecně. Díky své podmíněnosti přispěje tento program i k 
upevňování závazků ukrajinské vlády v oblasti hospodářské reformy. Je rovněž signálem, že 
EU je připravena podporovat země, které se vydaly na cestu reforem, i v období 
hospodářských a politických potíží. Rovněž potvrzuje důvěryhodnost jejích politických 
závazků.

V rámci společného prohlášení Evropského parlamentu a Rady přijatého společně 
s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 778/2013/EU ze dne 12. srpna 2013 o 
poskytnutí další makrofinanční pomoci Gruzii se oba spolutvůrci právních předpisů zavázali, 
že „v budoucích jednotlivých rozhodnutích o poskytnutí makrofinanční pomoci Unie plně 
zohlední faktory a zásady [které jsou uvedeny v tomto společném prohlášení]“.
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Je zapotřebí zdůraznit, že návrh Komise plně odráží závěry a zásady uvedené ve výše 
uvedeném společném prohlášení, které bylo výsledkem dohodovacího řízení obou 
spolutvůrců právních předpisů. Zpravodaj se tudíž může s návrhem Komise zcela ztotožnit. 
Včasné schválení návrhu Komise o poskytnutí makrofinanční pomoci Ukrajině je kromě toho 
ve stávající, navýsost komplikované situaci, v níž se Ukrajina nachází, nezbytné i k tomu, aby 
bylo možné uhradit dvě ze tří tranší (každá ve výši 600 milionů EUR) ještě v roce 2015. 
Schválení návrhu Komise ze strany Evropského parlamentu a Rady by tak prokázalo, že EU 
dokáže jednat rychle, rozhodně a odpovídajícím způsobem dostát svým politickým závazkům.  

S ohledem na uvedené skutečnosti zpravodaj navrhuje, aby Parlament schválil návrh Komise 
beze změn.


