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Dodatna makrofinancijska pomoć Ukrajini ***I 

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 13. lipnja 2018. o Prijedlogu odluke 

Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju dodatne makrofinancijske pomoći Ukrajini 

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

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje) 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću 

(COM(2018)0127), 

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 212. stavak 2. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog 

Parlamentu (C8-0108/2018), 

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, 

– uzimajući u obzir zajedničku izjavu Europskog parlamenta i Vijeća usvojenu zajedno s 

Odlukom br. 778/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 12. kolovoza 2013. o 

pružanju dodatne makrofinancijske pomoći Gruziji1,  

– uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća pismom od 29. svibnja 2018. obvezao 

prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora 

o funkcioniranju Europske unije, 

– uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika, 

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za međunarodnu trgovinu i mišljenje Odbora za 

vanjske poslove (A8-0183/2018), 

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju; 

2. odobrava zajedničku izjavu Parlamenta, Vijeća i Komisije priloženu ovoj Rezoluciji; 

3. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili 

namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog; 

                                                 
1  SL L 218, 14.8.2013., str. 15. 



 

 

4. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i 

nacionalnim parlamentima. 



 

 

P8_TC1-COD(2018)0058 

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 13. lipnja 2018. radi 

donošenja Odluke (EU) 2018/... Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju dodatne 

makrofinancijske pomoći Ukrajini 

 

(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara 

konačnom zakonodavnom aktu, Odluci (EU) 2018/947). 



 

 

 

PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI 

ZAJEDNIČKA IZJAVA EUROPSKOG PARLAMENTA, VIJEĆA I KOMISIJE 

 

Europski parlament, Vijeće i Komisija podsjećaju da je preduvjet za odobravanje 

makrofinancijske pomoći da zemlja korisnica poštuje djelotvorne demokratske mehanizme – 

uključujući višestranački parlamentarni sustav – i vladavinu prava te da jamči poštovanje 

ljudskih prava. 

Komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje prate ispunjavanje tog preduvjeta tijekom 

cijelog ciklusa makrofinancijske pomoći Unije. 

S obzirom na neispunjene uvjete u pogledu borbe protiv korupcije i s time povezano 

otkazivanje trećeg obroka prethodnog programa makrofinancijske pomoću u okviru Odluke 

(EU) 2015/601, Europski parlament, Vijeće i Komisija ističu da će daljnja makrofinancijska 

pomoć biti uvjetovana napretkom u borbi protiv korupcije u Ukrajini. U tu svrhu, u 

memorandumu o razumijevanju koji će se sklopiti između Europske unije i Ukrajine treba 

odrediti gospodarskopolitičke i financijske uvjete koji će, među ostalim, sadržavati obveze u 

pogledu jačanja upravljanja, administrativnih kapaciteta i institucionalnog okvira, osobito za 

borbu protiv korupcije u Ukrajini, a posebno u pogledu sustava provjere imovinskih kartica, 

provjere podataka o stvarnom vlasništvu tvrtki i djelotvornog specijaliziranog 

antikorupcijskog suda, u skladu s preporukama Venecijanske komisije. Treba utvrditi i uvjete 

u pogledu borbe protiv pranja novca i izbjegavanja plaćanja poreza. U skladu s člankom 4. 

stavkom 4., ako ti uvjeti ne budu ispunjeni, Komisija privremeno suspendira ili ukida isplatu 

makrofinancijske pomoći Unije. 

Uz redovito obavješćivanje Europskog parlamenta i Vijeća o razvoju situacije u pogledu te 

pomoći i dostavu sve relevantne dokumentacije, Komisija nakon svake isplate javno 

izvještava o ispunjenju svih gospodarskopolitičkih i financijskih uvjeta povezanih s tom 

isplatom, a posebno onih povezanih s borbom protiv korupcije. 

Europski parlament, Vijeće i Komisija podsjećaju na to da se makrofinancijskom pomoći 

Ukrajini doprinosi vrijednostima koje se dijele s Europskom unijom, među kojima su i održiv 

i društveno odgovoran razvoj koji vodi do stvaranja radnih mjesta i smanjenja siromaštva, kao 

i predanost snažnom civilnom društvu. Komisija će Nacrtu provedbene odluke Komisije 

kojom se odobrava memorandum o razumijevanju priložiti i analizu očekivanog društvenog 

učinka makrofinancijske pomoći. U skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 ta će analiza biti 

podnesena Odboru država članica, a Parlamentu i Vijeću stavljena na raspolaganje kroz 

registar postupaka odbora. 

 

 


