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I
(Законодателни актове)

РЕГЛАМЕНТИ
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/946 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 4 юли 2018 година
за замяна на приложения А и Б към Регламент (ЕС) 2015/848 относно производството по
несъстоятелност
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 81 от него,
като взеха предвид предложението на Европейската комисия,
след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,
в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),
като имат предвид, че:
(1)

Приложения А и Б към Регламент (ЕС) 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета (2) съдържат списък с
наименованията, дадени в националното право на държавите членки, на производствата по несъстоятелност и
синдиците, за които се прилага посоченият регламент. Приложение А съдържа списък с производствата по
несъстоятелност, посочени в член 2, точка 4 от Регламент (ЕС) 2015/848, a приложение Б съдържа списък със
синдиците, посочени в точка 5 от същия член.

(2)

На 3 януари 2017 г. Република Хърватия уведоми Комисията относно внесени наскоро промени в нейното
национално право в областта на несъстоятелността, с които се въвеждат нови видове производства по несъстоя
телност. Тези нови видове производства по несъстоятелност отговарят на определението за „производства по
несъстоятелност“ по Регламент (ЕС) 2015/848.

(3)

След като Комисията представи предложението си, тя получи допълнителни нотификации от Република България,
Република Хърватия, Република Латвия и Португалската република относно скорошни промени в националното им
законодателство, с които се въвеждат нови видове производства по несъстоятелност или синдици. Освен това
Кралство Белгия уведоми Комисията за приемането на нов закон, с който се изменя вътрешното му законодателство
в областта на несъстоятелността. Този нов закон влезе в сила на 1 май 2018 г. Посочените нови видове
производства по несъстоятелност и синдици съответстват на изискванията, установени в Регламент (ЕС) 2015/848,
и налагат изменение на приложения А и Б към посочения регламент.

(4)

В съответствие с член 3 и с член 4а, параграф 1 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и
Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за
Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Обединеното кралство нотифицира с
писмо от 15 ноември 2017 г. за желанието си да участва в приемането и прилагането на настоящия регламент.

(5)

В съответствие с членове 1 и 2 и член 4а, параграф 1 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното
кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към
Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и без да се засяга член 4
от посочения протокол, Ирландия не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито
от неговото прилагане.

(1) Позиция на Европейския парламент от 13 юни 2018 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 26 юни
2018 г.
(2) Регламент (ЕС) 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. относно производството по несъстоятелност
(ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 19).
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(6)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за
Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на
настоящия регламент и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

(7)

Поради това приложения А и Б към Регламент (ЕС) 2015/848 следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Приложения А и Б към Регламент (ЕС) 2015/848 се заменят с текста, съдържащ се в приложението към настоящия
регламент.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки
в съответствие с Договорите.
Съставено в Страсбург на 4 юли 2018 година.
За Европейския парламент

За Съвета

Председател

Председател

A. TAJANI

K. EDTSTADLER

6.7.2018 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ А
Производства по несъстоятелност, посочени в член 2, точка 4
BELGIUM/BELGIË

— Het faillissement/La faillite,
— De gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord/La réorganisation judiciaire par accord collectif,
— De gerechtelijke reorganisatie door een minnelijk akkoord/La réorganisation judiciaire par accord amiable,
— De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous
autorité de justice,
— De collectieve schuldenregeling/Le règlement collectif de dettes,
— De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire,
— De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire,
— De voorlopige ontneming van het beheer, als bedoeld in artikel XX.32 van het Wetboek van economisch recht/Le
dessaisissement provisoire de la gestion, visé à l'article XX.32 du Code de droit économique,
БЪЛГАРИЯ

— Производство по несъстоятелност,
— Производство по стабилизация на търговеца,
ČESKÁ REPUBLIKA

— Konkurs,
— Reorganizace,
— Oddlužení,
DEUTSCHLAND

— Das Konkursverfahren,
— Das gerichtliche Vergleichsverfahren,
— Das Gesamtvollstreckungsverfahren,
— Das Insolvenzverfahren,
EESTI

— Pankrotimenetlus,
— Võlgade ümberkujundamise menetlus,
ÉIRE/IRELAND

— Compulsory winding-up by the court,
— Bankruptcy,
— The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent,
— Winding-up in bankruptcy of partnerships,
— Creditors' voluntary winding-up (with confirmation of a court),
— Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor
in the Official Assignee for realisation and distribution,
— Examinership,
— Debt Relief Notice,
— Debt Settlement Arrangement,
— Personal Insolvency Arrangement,
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ΕΛΛΑΔΑ

— Η πτώχευση,
— Η ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία,
— Σχέδιο αναδιοργάνωσης,
— Απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου,
— Διαδικασία εξυγίανσης,
ESPAÑA

— Concurso,
— Procedimiento de homologación de acuerdos de refinanciación,
— Procedimiento de acuerdos extrajudiciales de pago,
— Procedimiento de negociación pública para la consecución de acuerdos de refinanciación colectivos, acuerdos de
refinanciación homologados y propuestas anticipadas de convenio,
FRANCE

— Sauvegarde,
— Sauvegarde accélérée,
— Sauvegarde financière accélérée,
— Redressement judiciaire,
— Liquidation judiciaire,
HRVATSKA

— Stečajni postupak,
— Predstečajni postupak,
— Postupak stečaja potrošača,
— Postupak izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku,
ITALIA

— Fallimento,
— Concordato preventivo,
— Liquidazione coatta amministrativa,
— Amministrazione straordinaria,
— Accordi di ristrutturazione,
— Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore (accordo o piano),
— Liquidazione dei beni,
ΚΥΠΡΟΣ

— Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο,
— Εκούσια εκκαθάριση από μέλη,
— Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές
— Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου,
— Διάταγμα παραλαβής και πτώχευσης κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος,
— Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα,
LATVIJA

— Tiesiskās aizsardzības process,
— Juridiskās personas maksātnespējas process,
— Fiziskās personas maksātnespējas process,
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LIETUVA

— Įmonės restruktūrizavimo byla,
— Įmonės bankroto byla,
— Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka,
— Fizinio asmens bankroto procesas,
LUXEMBOURG

— Faillite,
— Gestion contrôlée,
— Concordat préventif de faillite (par abandon d'actif),
— Régime spécial de liquidation du notariat,
— Procédure de règlement collectif des dettes dans le cadre du surendettement,
MAGYARORSZÁG

— Csődeljárás,
— Felszámolási eljárás,
MALTA

— Xoljiment,
— Amministrazzjoni,
— Stralċ volontarju mill-membri jew mill-kredituri,
— Stralċ mill-Qorti,
— Falliment f'każ ta' kummerċjant,
— Proċedura biex kumpanija tirkupra,
NEDERLAND

— Het faillissement,
— De surséance van betaling,
— De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,
ÖSTERREICH

— Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren),
— Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren),
— Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren),
— Das Schuldenregulierungsverfahren,
— Das Abschöpfungsverfahren,
— Das Ausgleichsverfahren,
POLSKA

— Upadłość,
— Postępowanie o zatwierdzenie układu,
— Przyspieszone postępowanie układowe,
— Postępowanie układowe,
— Postępowanie sanacyjne,
PORTUGAL

— Processo de insolvência,
— Processo especial de revitalização,
— Processo especial para acordo de pagamento,
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ROMÂNIA

— Procedura insolvenței,
— Reorganizarea judiciară,
— Procedura falimentului,
— Concordatul preventiv,
SLOVENIJA

— Postopek preventivnega prestrukturiranja,
— Postopek prisilne poravnave,
— Postopek poenostavljene prisilne poravnave,
— Stečajni postopek: stečajni postopek nad pravno osebo, postopek osebnega stečaja in postopek stečaja zapuščine,
SLOVENSKO

— Konkurzné konanie,
— Reštrukturalizačné konanie,
— Oddlženie,
SUOMI/FINLAND

— Konkurssi/konkurs,
— Yrityssaneeraus/företagssanering,
— Yksityishenkilön velkajärjestely/skuldsanering för privatpersoner,
SVERIGE

— Konkurs,
— Företagsrekonstruktion,
— Skuldsanering,
UNITED KINGDOM

— Winding-up by or subject to the supervision of the court,
— Creditors' voluntary winding-up (with confirmation by the court),
— Administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court,
— Voluntary arrangements under insolvency legislation,
— Bankruptcy or sequestration.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Синдици, посочени в член 2, точка 5
BELGIQUE/BELGIË

— De curator/Le curateur,
— De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice,
— De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes,
— De vereffenaar/Le liquidateur,
— De voorlopige bewindvoerder/L'administrateur provisoire,
БЪЛГАРИЯ

— Назначен предварително временен синдик,
— Временен синдик,
— (Постоянен) синдик,
— Служебен синдик,
— Доверено лице,
ČESKÁ REPUBLIKA

— Insolvenční správce,
— Předběžný insolvenční správce,
— Oddělený insolvenční správce,
— Zvláštní insolvenční správce,
— Zástupce insolvenčního správce,
DEUTSCHLAND

— Konkursverwalter,
— Vergleichsverwalter,
— Sachwalter (nach der Vergleichsordnung),
— Verwalter,
— Insolvenzverwalter,
— Sachwalter (nach der Insolvenzordnung),
— Treuhänder,
— Vorläufiger Insolvenzverwalter,
— Vorläufiger Sachwalter,
EESTI

— Pankrotihaldur,
— Ajutine pankrotihaldur,
— Usaldusisik,
ÉIRE/IRELAND

— Liquidator,
— Official Assignee,
— Trustee in bankruptcy,
— Provisional Liquidator,
— Examiner,
— Personal Insolvency Practitioner,
— Insolvency Service,
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ΕΛΛΑΔΑ

— Ο σύνδικος,
— Ο εισηγητής,
— Η επιτροπή των πιστωτών,
— Ο ειδικός εκκαθαριστής,
ESPAÑA

— Administrador concursal,
— Mediador concursal,
FRANCE

— Mandataire judiciaire,
— Liquidateur,
— Administrateur judiciaire,
— Commissaire à l'exécution du plan,
HRVATSKA

— Stečajni upravitelj,
— Privremeni stečajni upravitelj,
— Stečajni povjerenik,
— Povjerenik,
— Izvanredni povjerenik,
ITALIA

— Curatore,
— Commissario giudiziale,
— Commissario straordinario,
— Commissario liquidatore,
— Liquidatore giudiziale,
— Professionista nominato dal Tribunale,
— Organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del
consumatore,
— Liquidatore,
ΚΥΠΡΟΣ

— Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής,
— Επίσημος Παραλήπτης,
— Διαχειριστής της Πτώχευσης,
LATVIJA

— Maksātnespējas procesa administrators,
— Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona,
LIETUVA

— Bankroto administratorius,
— Restruktūrizavimo administratorius,
LUXEMBOURG

— Le curateur,
— Le commissaire,
— Le liquidateur,
— Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat,
— Le liquidateur dans le cadre du surendettement,
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MAGYARORSZÁG

— Vagyonfelügyelő,
— Felszámoló,
MALTA

— Amministratur Proviżorju,
— Riċevitur Uffiċjali,
— Stralċjarju,
— Manager Speċjali,
— Kuraturi f'każ ta' proċeduri ta' falliment,
— Kontrolur Speċjali,
NEDERLAND

— De curator in het faillissement,
— De bewindvoerder in de surséance van betaling,
— De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,
ÖSTERREICH

— Masseverwalter,
— Sanierungsverwalter,
— Ausgleichsverwalter,
— Besonderer Verwalter,
— Einstweiliger Verwalter,
— Sachwalter,
— Treuhänder,
— Insolvenzgericht,
— Konkursgericht,
POLSKA

— Syndyk,
— Nadzorca sądowy,
— Zarządca,
— Nadzorca układu,
— Tymczasowy nadzorca sądowy,
— Tymczasowy zarządca,
— Zarządca przymusowy,
PORTUGAL

— Administrador da insolvência,
— Administrador judicial provisório,
ROMÂNIA

— Practician în insolvență,
— Administrator concordatar,
— Administrator judiciar,
— Lichidator judiciar,
SLOVENIJA

— Upravitelj,
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SLOVENSKO

— Predbežný správca,
— Správca,
SUOMI/FINLAND

— Pesänhoitaja/boförvaltare,
— Selvittäjä/utredare,
SVERIGE

— Förvaltare,
— Rekonstruktör,
UNITED KINGDOM

— Liquidator,
— Supervisor of a voluntary arrangement,
— Administrator,
— Official Receiver,
— Trustee,
— Provisional Liquidator,
— Interim Receiver,
— Judicial factor.“
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РЕШЕНИЯ
РЕШЕНИЕ (ЕС) 2018/947 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 4 юли 2018 година
за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Украйна
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 212, параграф 2 от него,
като взеха предвид предложението на Европейската комисия,
след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,
в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),
като имат предвид, че:
(1)

Отношенията между Европейския съюз („Съюзът“) и Украйна продължават да се развиват в рамките на
европейската политика за съседство (ЕПС) и Източното партньорство. На 1 септември 2017 г. влезе в сила
споразумение за асоцииране между Съюза и Украйна (2) („Споразумението за асоцииране“), което включва
задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ).

(2)

През пролетта на 2014 г. Украйна започна да изпълнява амбициозна програма за реформи с цел стабилизиране на
икономиката и подобряване на поминъка на гражданите. Украйна и Съюзът изготвиха съвместно програма за
реформи („Програмата за асоцииране“, която последно бе актуализирана през март 2015 г.). Едни от най-важните
приоритети в програмата са борбата срещу корупцията и конституционната, изборната и съдебната реформа.

(3)

В допълнение към политическата подкрепа, която оказва, през март 2014 г. Съюзът се ангажира да отпусне
финансов пакет на стойност над 11 милиарда евро за подпомагане на икономическото стабилизиране и
провеждането на реформи в Украйна, включително 1,6 милиарда евро макрофинансова помощ съгласно Решение
2002/639/ЕО на Съвета (3), Решение № 646/2010/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (4) и Решение
2014/215/ЕС на Съвета (5). Поради съществените нужди на Украйна от външно финансиране, през април 2015 г.
на Украйна бяха предоставени още 1,8 милиарда евро макрофинансова помощ съгласно Решение (ЕС) 2015/601 на
Европейския парламент и на Съвета (6).

(4)

От май 2014 г. Украйна е получила от Съюза 2,81 милиарда евро макрофинансова помощ, включително
1,2 милиарда евро от осигурените 1,8 милиарда евро по силата на Решение (ЕС) 2015/601. Третият и последен
транш от 600 милиона евро макрофинансова помощ съгласно Решение (ЕС) 2015/601 бе отменен на 18 януари
2018 г., поради това че Украйна не изпълни изцяло програмата за структурни реформи, с която беше обвързан
този транш.

(5)

На 11 март 2015 г. Международният валутен фонд (МВФ) одобри четиригодишно споразумение за финансиране
от Разширения фонд за финансиране (РФФ) за Украйна на стойност приблизително 17,5 милиарда щатски долара
в подкрепа на програмата за икономически корекции и реформи на държавата, от които 8,5 милиарда щатски
долара бяха преведени между 2015 г. и2017 г. Посочената финансова помощ от МВФ беше допълнена със
значителна подкрепа от редица двустранни партньори, включително Съюза, неговите държави членки, САЩ,
Япония и Канада. Други международни финансови институции, като Световната банка, Европейската банка за
възстановяване и развитие и Европейската инвестиционна банка, също засилиха съществено дейността си в
подкрепа на икономическия преход на Украйна.

(1) Позиция на Европейския парламент от 13 юни 2018 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 26 юни
2018 г..
(2) Споразумение за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една
страна, и Украйна, от друга страна (ОВ L 161, 29.5.2014 г., стр. 3).
(3) Решение 2002/639/ЕО на Съвета от 12 юли 2002 г. за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Украйна (ОВ L 209,
6.8.2002 г., стр. 22).
(4) Решение № 646/2010/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. за предоставяне на макрофинансова помощ на Украйна
(ОВ L 179, 14.7.2010 г., стр. 1).
(5) Решение 2014/215/ЕС на Съвета от 14 април 2014 г. за предоставяне на макрофинансова помощ на Украйна (ОВ L 111, 15.4.2014 г.,
стр. 85).
(6) Решение (ЕС) 2015/601 на Европейския парламент и на Съвета от 15 април 2015 г. за предоставяне на макрофинансова помощ на
Украйна (ОВ L 100, 17.4.2015 г., стр. 1).
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(6)

След техническата си мисия, проведена през ноември 2017 г., МВФ преразгледа прогнозите си за нуждите от
външно финансиране на Украйна, като установи наличие на допълнителен недостиг на средства в размер на 4,5
милиарда щатски долара за 2018 г. и 2019 г. Тези нужди от финансиране надхвърлят финансирането, обещано до
момента от международната общност, което включва макрофинансовата помощ от Съюза съгласно решения
2002/639/ЕО, № 646/2010/ЕС, 2014/215/ЕС и (ЕС) 2015/601.

(7)

Поради продължаващата трудна икономическа и финансова обстановка в Украйна, през ноември 2017 г. органите
на Украйна поискаха от Съюза допълнителна макрофинансова помощ.

(8)

На заседанието на Съвета за асоцииране между ЕС и Украйна, проведено на 8 декември 2017 г., Съюзът потвърди
подкрепата си за значителните усилия за реформа на Украйна, включително финансова помощ, обвързана с
конкретен напредък по реформите.

(9)

Като се има предвид, че Украйна е държава, която попада в обхвата на ЕПС, следва да се счита, че тя отговаря на
условията за получаване на макрофинансова помощ от Съюза.

(10)

Макрофинансовата помощ от Съюза следва да бъде извънреден финансов инструмент за необвързана и нецелева
подкрепа за платежния баланс, предназначена за покриване на непосредствените нужди на бенефициера от външно
финансиране, и следва да бъде в основата на изпълнението на програма в областта на политиката, съдържаща
силни незабавни мерки за корекции и структурни реформи, насочени към подобряване на състоянието на
платежния баланс на бенефициера в краткосрочен план.

(11)

Тъй като в платежния баланс на Украйна има остатъчен недостиг на външно финансиране, който надвишава
средствата, предоставени от МВФ и други многостранни институции, се счита, че при настоящите извънредни
обстоятелства предвидената за Украйна макрофинансова помощ от Съюза, във връзка с програмата на МВФ,
представлява подходящ отговор на искането на Украйна до Съюза за подкрепа за икономическото ѝ стабилизиране.
Макрофинансовата помощ от Съюза ще подпомогне икономическото стабилизиране и програмата за структурни
реформи на Украйна, като допълни средствата, предоставени по линия на финансовото споразумение с МВФ..

(12)

Макрофинансовата помощ от Съюза следва да е насочена към подпомагане на възстановяването на устойчиво
външно финансиране за Украйна, като по този начин подкрепи нейното икономическо и социално развитие.

(13)

Определянето на размера на макрофинансовата помощ от Съюза се основава на изчерпателна количествена оценка
на остатъчните нужди на Украйна от външно финансиране и взема предвид способността ѝ да се финансира със
собствени средства, по-конкретно с международните резерви, с които разполага. Макрофинансовата помощ от
Съюза следва да допълва програмите и средствата, осигурени от МВФ и Световната банка. При определянето на
размера на помощта се отчитат и очакваният финансов принос от двустранни и многостранни донори и нуждата
да се осигури справедливо разпределение на тежестта между Съюза и другите донори, както и другите
инструменти на Съюза за външно финансиране, които вече се използват в Украйна, и добавената стойност от
цялостната намеса на Съюза.

(14)

Комисията следва да гарантира, че макрофинансовата помощ от Съюза съответства в правно отношение и по
същество на основните принципи, целите и мерките, предприети в различните области на външната дейност и в
рамките на други съответни политики на Съюза.

(15)

Макрофинансовата помощ от Съюза следва да подкрепя външната политика на Съюза по отношение на Украйна.
Службите на Комисията и Европейската служба за външна дейност следва да работят в тясно сътрудничество през
цялото времетраене на операцията за макрофинансова помощ, за да координират външната политика на Съюза и
да гарантират нейната последователност.

(16)

Макрофинансовата помощ от Съюза следва да подкрепя ангажимента на Украйна по отношение на общите
ценности със Съюза, включително демокрацията, правовата държава, доброто управление, зачитането на правата на
човека, устойчивото развитие и намаляването на бедността, както и ангажираността ѝ с принципите за отворена,
основана на правила и справедлива търговия.

(17)

Зачитането от страна на Украйна на ефективни демократични механизми, включително многопартийна
парламентарна система, и на правовата държава и осигуряването на гаранции за зачитането на правата на човека са
предварително условие за предоставянето на макрофинансовата помощ от Съюза. Освен това конкретните цели на
макрофинансовата помощ от Съюза следва да подобрят ефикасността, прозрачността и отчетността на системите за
управление на публичните финанси в Украйна и да насърчат структурните реформи, насочени към подпомагане на
устойчивия и приобщаващ растеж, създаването на работни места и фискалната консолидация. Комисията и
Европейската служба за външна дейност следва редовно да наблюдават изпълнението на предварителните условия
и напредъка в постигането на тези цели.

(18)

За да се осигури ефикасна защита на финансовите интереси на Съюза, свързани с макрофинансовата помощ от
Съюза, Украйна следва да предприеме подходящи мерки за предотвратяване и борба с измамите, корупцията и
всички други нередности, свързани с макрофинансовата помощ от Съюза.. Освен това следва да се предвиди
възможност Комисията да извършва проверки, а Сметната палата — одити.
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(19)

Отпускането на макрофинансовата помощ от Съюза не засяга правомощията на Европейския парламент и на Съвета
в качеството им на бюджетни органи.

(20)

Размерът на средствата, необходими за отпускането на макрофинансовата помощ от Съюза, следва да е съобразен с
бюджетните кредити, предвидени в многогодишната финансова рамка.

(21)

Макрофинансовата помощ от Съюза следва да бъде управлявана от Комисията. За да се гарантира, че Европейският
парламент и Съветът могат да следят изпълнението на настоящото решение, Комисията следва редовно да ги
информира за развитиетo във връзка с помощта, и да им предоставя съответните документи.

(22)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнението на настоящото решение, на Комисията следва да бъдат
предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с
разпоредбите на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (1).

(23)

Макрофинансовата помощ от Съюза следва да бъде обвързана с изпълнението на условия в областта на икономи
ческата политика, които ще бъдат определени в меморандум за разбирателство. За да се гарантират еднакви
условия на изпълнение и с цел по-голяма ефикасност, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да
договори тези условия с органите на Украйна 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 разбира
телство, както и за всяко намаляване, спиране или отмяна на помощта,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
1.
Съюзът предоставя макрофинансова помощ в максимален размер от 1 милиард евро за Украйна („макрофинансовата
помощ от Съюза“) с цел подпомагане на икономическото стабилизиране на Украйна и програма за провеждането на
съществени реформи. Тази помощ е предназначена за покриване на нуждите на Украйна по отношение на платежния
баланс, набелязани в програмата на МВФ.
2.
Пълният размер на макрофинансовата помощ от Съюза се предоставя на Украйна под формата на заеми. На
Комисията се предоставя правомощието от името на Съюза да заема необходимите средства на капиталовите пазари или
от финансови институции и на свой ред да ги предоставя като заем на Украйна. Максималният среднопретеглен матуритет
на заемите е 15 години.
3.
Отпускането на макрофинансовата помощ от Съюза се управлява от Комисията в съответствие със споразуменията
или договореностите, постигнати между МВФ и Украйна, и с основните принципи и цели на икономическите реформи,
заложени в Споразумението за асоцииране, включително ЗВЗСТ, договорено по линия на ЕПС.
Комисията информира редовно Европейския парламент и Съвета за развитието във връзка с макрофинансовата помощ от
Съюза, включително плащанията, и предоставя своевременно на тези институции съответните документи.
4.
Макрофинансовата помощ от Съюза се предоставя за период от две години и половина, считано от първия ден след
влизането в сила на Меморандума за разбирателство, посочен в член 3, параграф 1.
5.
Ако финансовите нужди на Украйна намалеят съществено през периода на изплащане на макрофинансовата помощ
от Съюза в сравнение с първоначалните прогнози, Комисията намалява размера на помощта, спира я или я отменя, като
прилага процедурата по разглеждане, посочена в член 7, параграф 2.

Член 2
1.
Зачитането от страна на Украйна на ефективни демократични механизми, включително многопартийна
парламентарна система, и на правовата държава и осигуряването на гаранции за зачитането на правата на човека са
предварително условие за предоставянето на макрофинансовата помощ от Съюза.
(1) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и
принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от
страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
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2.
През целия цикъл на макрофинансовата помощ от Съюза Комисията и Европейската служба за външна дейност
следят за изпълнението на предварителното условие, предвидено в параграф 1.
3.

Параграфи 1 и 2 от настоящия член се прилагат в съответствие с Решение 2010/427/ЕС на Съвета (1).

Член 3
1.
В съответствие с посочената в член 7, параграф 2 процедура по разглеждане Комисията договаря с органите на
Украйна ясно определени условия на икономическата политика и финансови условия, като акцентът се поставя на
структурните реформи и стабилните публични финанси, от които условия зависи макрофинансовата помощ от Съюза.
Тези условия следва да бъдат установени в меморандум за разбирателство („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.
2.
С посочените в параграф 1 условия се цели по-специално повишаване на ефикасността, прозрачността и отчетността
на системите за управление на публичните финанси в Украйна, включително по отношение на използването на макрофи
нансовата помощ от Съюза. Напредъкът по отношение на взаимното отваряне на пазара, развиването на справедлива
търговия, основана на правила, и другите приоритети в рамките на външната политика на Съюза също се вземат надлежно
предвид при определянето на мерките на политиката. Комисията редовно следи постигнатия при осъществяването на тези
цели напредък.
3.
Подробните финансови условия във връзка с макрофинансовата помощ от Съюза се определят в споразумение за
заем, което трябва да бъде сключено между Комисията и органите на Украйна.
4.
Комисията редовно проверява дали продължават да са изпълнени условията в член 4, параграф 3, включително дали
икономическите политики на Украйна са в съответствие с целите на макрофинансовата помощ от Съюза. В този процес
Комисията си сътрудничи тясно с МВФ и Световната банка, а при необходимост — и с Европейския парламент и Съвета.

Член 4
1.
Ако бъдат спазени посочените в параграф 3 условия, Комисията предоставя макрофинансовата помощ от Съюза на
два транша под формата на заем. Размерът на всеки транш се определя в Меморандума за разбирателство.
2.
Сумите на предоставената от Съюза макрофинансова помощ се обезпечават, когато това е необходимо, в съответствие
с Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 (2).
3.

Комисията взема решение за отпускането на траншовете, при условие че са спазени всички условия по-долу:

а) предварителното условие, посочено в член 2, параграф 1;
б) постигането на задоволителни резултати при изпълнението на програма в областта на политиката, съдържаща строги
мерки за корекции и структурни реформи, подкрепена от кредитно споразумение с МВФ като непредпазна мярка;
в) задоволителното изпълнение на икономическата политика и на финансовите условия, договорени в Меморандума за
разбирателство.
Отпускането на втория транш по принцип се извършва не по-рано от три месеца след отпускането на първия транш.
4.
Ако условията, посочени в параграф 3, първа алинея, не са изпълнени, Комисията спира или отменя изплащането на
макрофинансовата помощ от Съюза. В такъв случай тя информира Европейския парламент и Съвета за причините за
спирането или за отмяната.
5.
Макрофинансовата помощ от Съюза се изплаща на Националната банка на Украйна. В зависимост от разпоредбите,
които следва да бъдат договорени в Меморандума за разбирателство, включително потвърждение на остатъчните нужди от
бюджетно финансиране, финансовите средства от Съюза могат да бъдат преведени на Министерството на финансите на
Украйна като краен бенефициер.
(1) Решение 2010/427/ЕС на Съвета от 26 юли 2010 г. за определяне на организацията и функционирането на Европейската служба за
външна дейност (ОВ L 201, 3.8.2010 г., стр. 30).
(2) Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 на Съвета от 25 май 2009 г. относно създаване на Гаранционен фонд за външни дейности
(ОВ L 145, 10.6.2009 г., стр. 10).
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Член 5
1.
Операциите по получаване и предоставяне на заем, свързани с макрофинансовата помощ от Съюза, се извършват в
евро, с един и същ вальор и не ангажират Съюза с преобразуване на падежи, нито го излагат на валутни или лихвени
рискове или на други търговски рискове.
2.
Ако обстоятелствата го позволяват и при искане от Украйна, Комисията може да предприеме необходимите стъпки,
за да гарантира, че в условията на заема ще бъде включена клауза за предсрочното му погасяване, съпроводена от
съответна клауза в условията на операциите по получаване на заем.
3.
Ако обстоятелствата позволяват подобряване на лихвения процент по заема и по искане на Украйна, Комисията
може да реши да рефинансира изцяло или отчасти първоначалните си взети заеми или може да преструктурира
съответните финансови условия. Операциите по рефинансиране или преструктуриране се извършват в съответствие с
параграфи 1 и 4 и не могат да водят до удължаване на срока на съответните взети заеми или до увеличаване на
непогасената главница към датата на рефинансиране или преструктуриране.
4.
Всички разходи на Съюза, свързани с операциите по получаване и предоставяне на заем съгласно настоящото
решение, са за сметка на Украйна.
5.

Комисията информира Европейския парламент и Съвета за развитието на операциите, посочени в параграфи 2 и 3.

Член 6
1.
Макрофинансовата помощ от Съюза се усвоява в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на
Европейския парламент и на Съвета (1) и Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията (2).
2.

Усвояването на макрофинансовата помощ от Съюза се управлява чрез пряко управление.

3.

Споразумението за заем, посочено в член 3, параграф 3, съдържа разпоредби, с които:

а) се гарантира, че Украйна извършва редовни проверки за правилното използване на финансирането от бюджета на
Съюза, предприема съответните мерки за предотвратяване на нередности и измами и, ако е необходимо, предприема
правни действия за възстановяване на средствата, предоставени съгласно настоящото решение, които са били незаконно
присвоени;
б) се осигурява защитата на финансовите интереси на Съюза, по-специално като се предвиждат конкретни мерки във
връзка с предотвратяването и борбата с измамите, корупцията и всички други нередности, засягащи макрофинансовата
помощ от Съюза, в съответствие с регламенти (ЕО, Евратом) № 2988/95 (3) и (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета (4) и
Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета (5);
в) Комисията, включително Европейската служба за борба с измамите, или нейните представители се оправомощават
изрично да провеждат проверки, включително проверки на място и инспекции;
г) се оправомощават изрично Комисията и Сметната палата да извършват одити по време на срока на предоставяне на
макрофинансовата помощ от Съюза и след него, включително одити на документи и одити на място, напр. оперативни
оценки; и
д) се гарантира, че Съюзът има право на предсрочно погасяване на заема, ако бъде установено, че във връзка с
управлението на макрофинансовата помощ от Съюза Украйна е участвала в измама или корупция или друга незаконна
дейност, която е в ущърб на финансовите интереси на Съюза.
(1) Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г.,
стр. 1).
2
( ) Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС,
Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза
(ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1).
3
( ) Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските
общности (ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).
(4) Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията
за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).
(5) Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията,
провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент
и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).
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4.
Преди усвояването на макрофинансовата помощ от Съюза Комисията преценява в рамките на оперативна оценка
надеждността на финансовата уредба на Украйна, административните процедури и механизмите за вътрешен и външен
контрол, които са от значение за помощта.
Член 7
1.

Комисията се подпомага от комитет. Последният е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.

При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.
Член 8

1.
До 30 юни всяка година Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно изпълнението
на настоящото решение през предходната година, включващ оценка на изпълнението. В този доклад:
а) се разглежда напредъкът при усвояването на макрофинансовата помощ от Съюза;
б) се прави оценка на икономическото състояние и на перспективите пред Украйна, както и на напредъка при
изпълнението на мерките на политиката, посочени в член 3, параграф 1;
в) се посочва връзката между условията на икономическата политика, определени в Меморандума за разбирателство,
текущите икономически и бюджетни показатели на Украйна и решенията на Комисията за изплащане на траншовете
по макрофинансовата помощ от Съюза.
2.
Не по-късно от две години след изтичането на срока за предоставяне на помощта, посочен в член 1, параграф 4,
Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за последваща оценка на резултатите и ефикасността
на предоставената макрофинансова помощ от Съюза и на степента, до която тя е допринесла за постигане на целите на
помощта.
Член 9
Настоящото решение влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Страсбург на 4 юли 2018 година.
За Европейския парламент

За Съвета

Председател

Председател

A. TAJANI

K. EDTSTADLER
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СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

Парламентът, Съветът и Комисията припомнят, че предпоставка за предоставянето на макрофинансова помощ е държавата
бенефициент да спазва ефективни демократични механизми, включително многопартийна парламентарна система,
принципите на правовата държава, и осигуряването на гаранции за зачитането на правата на човека.
През целия цикъл на макрофинансовата помощ от Съюза Комисията и Европейската служба за външна дейност следят за
изпълнението на това предварително условие.
В светлината на неизпълнените условия относно борбата с корупцията и свързаната с това отмяна на третия транш от
предишната програма за макрофинансова помощ по силата на Решение (ЕС) 2015/601, Европейският парламент, Съветът
и Комисията подчертават, че предоставянето на допълнителна макрофинансова помощ ще зависи от постигането на
напредък в борбата с корупцията в Украйна. За тази цел условията, свързани с икономическата политика, и финансовите
условия на меморандума за разбирателство, който ще бъде договорен между Европейския съюз и Украйна, трябва да
включват, наред с другото, задължения за укрепване на управлението, административния капацитет и институционалната
структура, в частност за борбата с корупцията в Украйна, по-специално относно система за проверка на декларациите за
имущество, проверката на данните за действителните собственици на дружествата и добре функциониращ специализиран
съд за борба с корупцията в съответствие с препоръките на Венецианската комисия. Трябва също така да бъдат
определени условия за борба с изпирането на пари и избягването на данъци. В съответствие с член 4, параграф 4, ако
условията не са изпълнени, Комисията временно спира или отменя изплащането на макрофинансовата помощ.
Освен да информира редовно Европейския парламент и Съвета за събитията, свързани с помощта, и да им предоставя
съответните документи, Комисията, при всяко плащане, докладва публично за изпълнението на всички свързани с
изплащането условия относно икономическата политика и на финансовите условия, по-специално отнасящите се до
борбата с корупцията.
Европейският парламент, Съветът и Комисията припомнят, че настоящата макрофинансова помощ за Украйна допринася
за ценности, които Украйна и Европейският съюз споделят, включително устойчивото и социално отговорно развитие,
което води до създаване на работни места и намаляване на бедността, както и ангажимента за силно гражданско
общество. Комисията прилага към проекта на решение за изпълнение на Комисията за одобряването на меморандум за
разбирателство анализ на очакваното социално въздействие на макрофинансовата помощ. В съответствие с Регламент (ЕС)
№ 182/2011 този анализ ще бъде представен на Комитета на държавите членки и се предоставя на разположение на
Парламента и на Съвета посредством регистъра за дейността на комитетите.
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