
 

 

Parlament Europejski 
2014-2019  

 

TEKSTY PRZYJĘTE 
 

P8_TA(2018)0255 

Udzielenie dalszej pomocy makrofinansowej Ukrainie ***I 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w 

sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Ukrainie  (COM(2018)0127 – C8-0108/2018 

– 2018/0058(COD)) 

 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

(COM(2018)0127), 

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 212 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 

Komisję (C8-0108/2018), 

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając wspólną deklarację Parlamentu Europejskiego i Rady przyjętą wraz z 

decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 778/2013/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. w 

sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Gruzji1,  

– uwzględniając przekazane pismem z dnia 29 maja 2018 r. zobowiązanie przedstawiciela 

Rady do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając art. 59 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię 

przedstawioną przez Komisję Spraw Zagranicznych (A8-0183/2018), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 

2. zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu, Rady i Komisji załączone do niniejszej 

rezolucji; 

                                                 
1  Dz.U. L 218 z 14.8.2013, s. 15. 



 

 

3. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 

wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie; 

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

i Komisji oraz parlamentom narodowym. 



 

 

P8_TC1-COD(2018)0058 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 

czerwca 2018 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/... 

w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Ukrainie 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko 

Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, decyzji (UE) 2018/947.) 



 

 

ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ 

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE PARLAMENTU, RADY I KOMISJI 

 

Parlament, Rada i Komisja przypominają, że warunkiem wstępnym przyznania pomocy 

makrofinansowej jest respektowanie przez kraj będący beneficjentem skutecznych 

mechanizmów demokratycznych – w tym wielopartyjnego systemu parlamentarnego – oraz 

praworządność i zagwarantowanie poszanowania praw człowieka. 

Komisja i Europejska Służba Działań Zewnętrznych powinny monitorować spełnianie tego 

warunku wstępnego przez cały okres udzielania unijnej pomocy makrofinansowej. 

W świetle niespełnionych warunków dotyczących zwalczania korupcji i związanego z tym 

anulowania na podstawie decyzji (UE) 2015/601 trzeciej raty poprzedniego programu 

pomocy makrofinansowej Parlament Europejski, Rada i Komisja podkreślają, że dalsza 

pomoc makrofinansowa będzie uzależniona od postępów w walce z korupcją na Ukrainie. W 

tym celu warunki dotyczące polityki gospodarczej i warunki finansowe zawarte w protokole 

ustaleń, który ma zostać uzgodniony między Unią Europejską a Ukrainą, powinny 

obejmować między innymi obowiązek skuteczniejszego sprawowania rządów oraz 

wzmocnienia zdolności administracyjnych i struktury instytucjonalnej, w szczególności w 

kontekście zwalczania korupcji na Ukrainie, a zwłaszcza stworzenia systemu weryfikacji 

deklaracji majątkowych, weryfikacji danych dotyczących własności rzeczywistej 

przedsiębiorstw oraz powstania dobrze funkcjonującego, wyspecjalizowanego sądu 

antykorupcyjnego zgodnie z zaleceniami Komisji Weneckiej. Należy również rozważyć 

warunki dotyczące zwalczania prania pieniędzy i unikania opodatkowania. Zgodnie z art. 4 

ust. 4 jeżeli warunki określone w ust. 3 nie będą spełniane, Komisja tymczasowo zawiesi lub 

anuluje wypłatę pomocy makrofinansowej Unii. 

Oprócz regularnego informowania Parlamentu Europejskiego i Rady o rozwoju sytuacji w 

zakresie udzielania pomocy oraz dostarczania im odpowiednich dokumentów, Komisja przy 

każdej wypłacie powinna informować opinię publiczną o fakcie spełnienia wszystkich 

warunków dotyczących polityki gospodarczej i warunków finansowych związanych z tą 

wypłatą, w szczególności dotyczących zwalczania korupcji. 

Parlament Europejski, Rada i Komisja przypominają, że ta pomoc makrofinansowa dla 

Ukrainy powinna przyczyniać się do propagowania wspólnych wartości Unii Europejskiej, w 

tym zrównoważonego i społecznie odpowiedzialnego rozwoju prowadzącego do tworzenia 

miejsc pracy i ograniczania ubóstwa, a także do realizacji zaangażowania na rzecz silnego 

społeczeństwa obywatelskiego. Do projektu decyzji wykonawczej Komisji zatwierdzającej 

protokół ustaleń Komisja powinna dołączyć analizę oczekiwanych skutków społecznych 

pomocy makrofinansowej. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011 analiza ta zostanie 

przedłożona komitetowi złożonemu z przedstawicieli państw członkowskich oraz zostanie 

udostępniona Parlamentowi i Radzie za pośrednictwem rejestru prac komitetów. 

 


