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Предложение за решение 

Съображение 23 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(23) Макрофинансовата помощ от 

Съюза следва да бъде обвързана с 

изпълнението на условия в областта 

на икономическата политика, които 

ще бъдат определени в меморандум за 

разбирателство. За да се осигурят 

еднакви условия на изпълнение и с цел 

по-голяма ефикасност, на Комисията 

следва да бъде предоставено 

правомощието да договори тези условия 

с украинските органи под надзора на 

комитета на представителите на 

държавите членки в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 182/2011. Съгласно 

този регламент процедурата по 

консултиране следва по принцип да се 

прилага за всички случаи с изключение 

на предвидените в Регламента. Като се 

има предвид потенциално значителното 

въздействие на помощ, чийто размер 

надхвърля 90 милиона евро, е 

целесъобразно за операциите над този 

праг да се използва процедурата по 

разглеждане. Поради размера на 

макрофинансовата помощ от Съюза за 

Украйна процедурата по разглеждане 

следва да се прилага за приемането на 

меморандума за разбирателство, както и 

за всяко намаляване, спиране или 

отмяна на помощта, 

(23) Макрофинансовата помощ от 

Съюза следва да бъде обвързана с 

изпълнението на условия, които не 

застрашават социално-

икономическата стабилност на 

страната, които са измерими и имат 

за цел борба с бедността и създаване 

на работни места и които не 

намаляват достъпа на населението 

до здравеопазване и енергия – условия, 

които следва да бъдат определени в 

меморандум за разбирателство и 

включват критерии за измерване. За 

да се осигурят еднакви условия на 

изпълнение и с цел по-голяма 

ефикасност, на Комисията следва да 

бъде предоставено правомощието да 

договори тези условия с украинските 

органи в съответствие с 

предвиденото от Европейския 

парламент и след консултации със 

съответните украински 

заинтересовани страни и социални 

партньори и под надзора на комитета 

на представителите на държавите 

членки в съответствие с Регламент (ЕС) 

№ 182/2011. Резултатите от 

преговорите следва да бъдат 

съобщени на Европейския парламент 

без забавяне. Съгласно този регламент 

процедурата по консултиране следва по 

принцип да се прилага за всички случаи 
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с изключение на предвидените в 

Регламента. Като се има предвид 

потенциално значителното въздействие 

на помощ, чийто размер надхвърля 90 

милиона евро, е целесъобразно за 

операциите над този праг да се използва 

процедурата по разглеждане. Поради 

размера на макрофинансовата помощ от 

Съюза за Украйна процедурата по 

разглеждане следва да се прилага за 

приемането на меморандума за 

разбирателство, както и за всяко 

намаляване, спиране или отмяна на 

помощта, 

Or. en 
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Предложение за решение 

Член 2 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Зачитането от страна на Украйна 

на ефективни демократични механизми, 

включително многопартийна 

парламентарна система, и правовата 

държава и осигуряването на гаранции за 

зачитането на правата на човека са 

предварителни условия за 

предоставянето на макрофинансовата 

помощ от Съюза. 

1. Зачитането от страна на Украйна 

на ефективни демократични механизми, 

включително многопартийна 

парламентарна система, и правовата 

държава и осигуряването на гаранции за 

защитата на свободата на изразяване 

и зачитането на правата на човека са 

предварителни условия за 

предоставянето на макрофинансовата 

помощ от Съюза. Преди изплащането 

на втория транш се извършва 

проверка по-специално на степента 

на прилагане на договорените 

специфични цели на 

макрофинансовата помощ от Съюза с 

оглед повишаване на ефикасността, 

прозрачността и отчетността на 

системите за управление на 

публичните финанси в Украйна, 

както и с оглед ефективна борба с 

корупцията, изпирането на пари и 

избягването на данъци, осигуряване на 

управлението и надзора на 

финансовия и банковия сектор и 

провеждане на социално отговорни 

структурни реформи, насочени към 

подпомагането на устойчив и 

приобщаващ растеж, създаването на 

работни места, непрекъснатото 

предоставяне на основни услуги за 

населението и фискална 

консолидация. Комисията и 
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Европейската служба за външна 

дейност редовно наблюдават 

спазването на предварителните 

условия и напредъка в постигането на 

тези цели и докладват по този въпрос 

на Европейския парламент и на 

Съвета. 

Or. en 
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Предложение за решение 

Член 2 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Зачитането от страна на 

Украйна на ефективни демократични 

механизми, включително 

многопартийна парламентарна система, 

и правовата държава и осигуряването на 

гаранции за зачитането на правата на 

човека са предварителни условия за 

предоставянето на макрофинансовата 

помощ от Съюза. 

1. Изпълнението от страна на 

Украйна на условията, свързани с 

минали и предстоящи програми за 

МФП, по-специално тези, свързани с 

борбата срещу корупцията, 
зачитането на ефективни демократични 

механизми, включително 

многопартийна парламентарна система, 

и правовата държава, свободата на 

изразяване, плурализма на медиите и 

осигуряването на гаранции за 

зачитането на правата на човека, в т.ч. 

зачитането на националните 

малцинства, са предварителни условия 

за предоставянето на макрофинансовата 

помощ от Съюза. 

Or. en 
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Предложение за решение 

Член 2 – параграф 1 a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1а. Следователно в меморандума за 

разбирателство между Съюза и 

Украйна се посочва като 

предварителни условия за 

отпускането на траншовете на 

макрофинансовата помощ от Съюза, 

че: 

 а) трябва да се приеме 

законодателство относно 

създаването и функционирането на 

съда за борба с корупцията, което е в 

съответствие с препоръките на 

Венецианската комисия, особено във 

връзка с областите на 

компетентност на съда, 

допустимостта и компетентността 

на кандидатите за длъжността 

съдия, процеса на подбор на 

кандидати, който включва участие на 

международни експерти, и статута 

на съдиите; 

 б) трябва да се установи система за 

ефективна проверка на декларациите 

за имущественото състояние, 

подавани от държавните служители; 

 в) съставът на Централната 

избирателна комисия на Украйна 

отразява политически баланс, 

представляващ всички имащи 

отношение политически сили, а 

именно тези, които са представени 
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във Върховната рада, и се 

възпроизвежда в състава на всички 

окръжни избирателни комисии, 

както и на всички районни 

избирателни комисии; 

Or. en 
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Предложение за решение 

Член 3 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. В съответствие с посочената в 

член 7, параграф 2 процедура по 

разглеждане Комисията договаря с 

украинските органи ясно определени 

условия на икономическата политика 
и финансови условия, като акцентът се 

поставя на структурните реформи и 

солидните публични финанси, от които 

условия зависи макрофинансовата 

помощ от Съюза. Тези условия следва 

да бъдат установени в Меморандума за 

разбирателство (наричан по-нататък 

„Меморандумът за разбирателство“), 

съдържащ график за тяхното 

изпълнение. Условията на 

икономическата политика и 

финансовите условия, определени в 

Меморандума за разбирателство, 

съответстват на споразуменията или 

договореностите, посочени в член 1, 

параграф 3, включително на програмите 

за макроикономически корекции и 

структурни реформи, изпълнявани от 

Украйна с подкрепата на МВФ. 

1. В съответствие с посочената в 

член 7, параграф 2 процедура по 

разглеждане Комисията договаря с 

украинските органи ясно определени 

политически, икономически и 

финансови условия, като акцентът се 

поставя върху социално отговорните 

структурни реформи и солидните 

публични финанси, от които условия 

зависи макрофинансовата помощ от 

Съюза. Тези условия следва да бъдат 

установени в Меморандума за 

разбирателство (наричан по-нататък 

„Меморандумът за разбирателство“), 

съдържащ точен график за тяхното 

изпълнение и конкретни критерии за 

измерването на това изпълнение. 

Политическите и финансовите 

условия, определени в Меморандума за 

разбирателство, съответстват на 

споразуменията или договореностите, 

посочени в член 1, параграф 3, 

включително на програмите за 

макроикономически корекции и 

структурни реформи, изпълнявани от 

Украйна с подкрепата на МВФ. 

Or. en 

 


