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P9_TA(2022)0296 

Виняткова макрофінансова допомога Україні ***I 
Законодавча резолюція Європейського парламенту від 7 липня 2022 року про 
пропозицію стосовно ухвалення рішення Європейського парламенту та Ради ЄС 
про надання Україні виняткової макрофінансової допомоги (COM(2022)0450 – C9-
0221/2022 – 2022/0213(COD))  

(Звичайна законодавча процедура: перше читання) 

Європейський парламент, 

– беручи до уваги пропозицію Європейської комісії Європейському парламенту та 
Раді ЄС (COM(2022)0450), 

– беручи до уваги частину 2 статті 294 і статтю 212 Договору про функціонування 
Європейського Союзу, відповідно до яких Європейська комісія подала 
пропозицію до Європейського парламенту (C9-0221/2022), 

– беручи до уваги частину 3 статті 294 Договору про функціонування 
Європейського Союзу, 

– беручи до уваги зобов'язання, дане представником Ради ЄС в листі від 6 липня 
2022 року затвердити позиції Європарламенту відповідно до частини 4 статті 294 
Договору про функціонування Європейського Союзу, 

– беручи до уваги статті 59 та 163 Регламенту ЄП, 

 ухвалює в першому читанні позицію, викладену нижче; 

 закликає Європейську комісію повторно звернутися з цим питанням до 
Парламенту, якщо вона замінить свою пропозицію, внесе до неї суттєві зміни або 
має намір їх внести; 

 доручає своєму Голові передати цю позицію Раді ЄС, Європейській комісії та 
національним парламентам. 

  



P9_TC1-COD(2022)0213 

Позиція Європейського парламенту, прийнята в першому читанні 7 липня 2022 
року з метою ухвалення Рішення (ЄС) 2022/... Європейського парламенту і Ради 
ЄС про надання виняткової макрофінансової допомоги Україні. 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ І РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, 

беручи до уваги Договір про функціонування Європейського Союзу, зокрема 

статтю 212, 

беручи до уваги пропозицію Європейської комісії, 

передавши проєкт законодавчого акту національним парламентам, 

діючи згідно зі звичайною законодавчою процедурою1, 

  

                                              
1 Позиція Європейського парламенту від 7 липня 2022 року. 



оскільки: 

(1) Угода про асоціацію між ЄС та Україною1, включно з Поглибленою та 

всеохоплюючою зоною вільної торгівлі, вступила в дію 1 вересня 2017 року. З 

огляду на те, що Європейська рада 23 червня 2022 року визнала європейську 

перспективу України та вирішила надати Україні статус країни-кандидата, слід 

вважати Україну задовольняючою критеріям на отримання макрофінансової 

допомоги від ЄС; 

(2) навесні 2014 року Україна розпочала амбітну програму реформ, яка має на меті 

стабілізувати економіку та покращити добробут громадян. Основними 

пріоритетами цієї програми є боротьба з корупцією, а також конституційна, 

виборча і судова реформи. Впровадженню цих реформ допомогли шість 

послідовних програм макрофінансової допомоги, у рамках яких Україна 

отримала сумарну допомогу у вигляді позик у розмірі 6,2 мільярдів євро. 

Надзвичайна макрофінансова допомога, надана останнім часом в контексті 

зростання напруженості на кордоні з Росією відповідно до Рішення (ЄС) 

2022/313 Європейського парламенту та Ради ЄС2, складала 1,2 мільярда євро 

позик Україні, виплачених двома траншами по 600 мільйонів євро в березні та 

травні 2022 року; 

  

                                              
1 Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами,  з іншої 
сторони (ОВ L 161, 29.5.2014, с. 3). 

2 Рішення (ЄС) 2022/313 Європейського парламенту і Ради ЄС від 24 лютого 
2022 року про надання макрофінансової допомоги Україні (ОВ L 55, 28.2.2022, 
с. 4). 



(3) неспровокована та невиправдана агресивна війна Росії проти України з 24 

лютого 2022 року призвела до втрати Україною доступу до ринку та різкого 

падіння державних доходів, тоді як державні витрати на врегулювання 

гуманітарної ситуації та підтримку безперервності надання державних послуг 

помітно зросли. У цій дуже невизначеній та нестабільній ситуації найточніші 

оцінки потреб України у фінансуванні, зроблені Міжнародним валютним 

фондом (МВФ), вказують на надзвичайний розрив у фінансуванні у 2022 році у 

розмірі близько 39 мільярдів доларів США, з яких приблизно половину можна 

було б покрити, якби міжнародна допомога, обіцяна на сьогодні, була повністю 

виплачена. Швидке надання Союзом макрофінансової допомоги Україні згідно 

з цим Рішенням як перший етап реалізації повної виняткової макрофінансової 

допомоги в розмірі до 9 мільярдів євро за поточних надзвичайних обставин 

вважається належним короткостроковим заходом реагування на термінові 

найнагальніші фінансові потреби України та на значні ризики для 

макрофінансової стабільності країни. Макрофінансова допомога ЄС 

спрямована на підтримку процесу макрофінансової стабілізації України та 

зміцнення стійкості країни, сприяючи таким чином стійкості державного боргу 

України та її здатності зрештою бути в змозі погасити свої фінансові 

зобов’язання; 

  



(4) визначення розміру макрофінансової допомоги ЄС відповідно до цього 

Рішення, також враховуючи запланований повний пакет виняткової 

макрофінансової допомоги, базується на основі кількісної оцінки залишкових 

потреб України у зовнішньому фінансуванні, проведеній у співпраці з МВФ та 

іншими міжнародними фінансовими установами, а також враховує здатність 

України до самофінансування за рахунок власних ресурсів. При визначенні 

розміру допомоги також враховуються очікувані фінансові внески 

двосторонніх та багатосторонніх донорів, необхідність забезпечити 

справедливий розподіл фінансового навантаження між Союзом та іншими 

донорами, а також вже існуюче використання інших інструментів зовнішнього 

фінансування ЄС в Україні та додана вартість загальної участі Союзу. Слід 

визнати прихильність української влади до тісної співпраці з МВФ у розробці 

та реалізації короткострокових надзвичайних заходів та її намір працювати з 

МВФ над належною економічною програмою, коли це дозволять умови. В 

умовах війни макрофінансову допомогу Союзу слід спрямувати на підтримку 

макрофінансової стабільності та стійкості. Європейська комісія має 

гарантувати, що макрофінансова допомога ЄС юридично та суттєво відповідає 

ключовим принципам і цілям заходів в різних сферах зовнішньої діяльності та 

інших відповідних сферах політики Союзу; 

  



(5) макрофінансова допомога Союзу повинна підтримувати зовнішню політику ЄС 

щодо України. Європейська комісія і Європейська служба зовнішньої 

діяльності мають тісно співпрацювати під час усієї операції з макрофінансової 

допомоги для координації та забезпечення узгодженості зовнішньої політики 

Союзу; 

(6) передумовою для надання Союзом макрофінансової допомоги повинно бути те, 

що Україна поважає ефективні демократичні механізми, у тому числі 

багатопартійну парламентську систему і верховенство права і гарантує 

дотримання прав людини. Незважаючи на зосередження влади у виконавчій 

гілці влади, поточна війна і, зокрема, нинішній воєнний стан не повинні 

зазіхати на ці принципи; 

(7) щоб забезпечити ефективний захист фінансових інтересів Союзу, пов’язаних із 

винятковою макрофінансовою допомогою ЄС, Україна повинна вжити 

належних заходів щодо запобігання шахрайству, корупції та будь-яким іншим 

порушенням, пов’язаним з цією допомогою, та боротьби з ними. Крім того, у 

кредитній угоді має бути передбачено, що Європейська комісія здійснює 

перевірки, Рахункова палата — аудит, а Європейська прокуратура виконує свої 

повноваження відповідно до статей 129 і 220 Регламенту (ЄС, Євратом) 

2018/1046 Європейського парламенту та Ради ЄС1 (Фінансовий регламент); 

  

                                              
1 Регламент (ЄС, Євратом) 2018/1046 Європейського парламенту та 

Європейської ради від 18 липня 2018 року про фінансові правила, що 
застосовуються до загального бюджету Союзу, про внесення змін до 
регламентів (ЄС) № 1296/2013, (ЄС) № 1301/2013, (ЄС) № 1303/2013, (ЄС) № 
1304/2013, (ЄС) № 1309/2013, (ЄС) № 1316/2013, (ЄС) № 223/2014, (ЄС) № 
283/2014 та Рішення № 541/2014/ЄС та про скасування Регламенту (ЄС, 
Євратом) № 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018, с. 1). 



(8) як перший етап реалізації запланованої виняткової макрофінансової допомоги 

Україні у повному обсязі, макрофінансова допомога ЄС згідно з цим Рішенням 

повинна бути обумовлена суворими вимогами до звітності, які мають бути 

викладені в Меморандумі про взаєморозуміння (МпВ). За поточних військових 

обставин ці суворі вимоги до звітності повинні бути спрямовані на те, щоб 

забезпечити використання коштів у ефективний, прозорий та підзвітний спосіб. 

Умови політики, що мають бути спрямовані на посилення безпосередньої 

стійкості України та її більш довгострокової боргової стійкості, у такий спосіб 

зменшуючи ризики, пов’язані з погашенням її непогашених і майбутніх 

фінансових зобов’язань, будуть додані до майбутніх операцій макрофінансової 

допомоги;  

(9) Європейській комісії слід надати виконавчі повноваження для забезпечення 

єдиних умов впровадження цього Рішення. Ці повноваження мають 

здійснюватися відповідно до Регламенту (ЄС) № 182/2011 Європейського 

парламенту і Ради ЄС1; 

(10) згідно з цим Рішенням макрофінансова допомога в розмірі до 1 мільярда євро 

становить фінансове зобов’язання ЄС в межах загальної суми Гарантії 

зовнішньої діяльності відповідно до Регламенту (ЄС) 2021/947 Європейського 

парламенту та Ради ЄС2; 

  

                                              
1 Регламент (ЄС) № 182/2011 Європейського парламенту і Ради ЄС від 16 

лютого 2011 року про встановлення правил і загальних принципів стосовно 
механізмів контролю державами-членами здійснення Комісією виконавчих 
повноважень (ОВ L 55, 28.2.2011, с. 13). 

2 Регламент (ЄС) 2021/947 Європейського парламенту і Ради ЄС від 9 червня 
2021 року про створення Інструменту сусідства, розвитку та  
 
міжнародного співробітництва «Глобальна Європа», яким було внесено зміни 
та скасовано Рішення № 466/2014/ЄС Європейського парламенту і Ради ЄС і 
скасовано Регламент (ЄС) 2017/1601 Європейського парламенту і Ради ЄС і 
Регламент Ради ЄС (ЄК, Євратом) № 480/2009 (ОВ L 209, 14.6.2021, с. 1). 
 



(11) згідно з частиною 3 статті 210 Фінансового регламенту умовні зобов’язання, 

які виникають на підставі бюджетних гарантій або фінансової допомоги з 

бюджету, вважаються стійкими, якщо їхній прогнозований багаторічний 

розвиток відповідає обмеженням, установленим Регламентом Ради (ЄС, 

Євратом) 2020/20931, та максимальній сумі щорічних асигнувань на платежі, 

встановленій у частині 1 статті 3 Рішення Ради (ЄС, Євратом) 2020/20532. Для 

того, щоб Союз міг надати суттєву підтримку Україні у вигляді 

макрофінансової допомоги без фінансових ризиків, зберігаючи при цьому 

високу кредитоспроможність ЄС та, отже, його здатність здійснювати 

ефективне фінансування в рамах як внутрішньої, так і зовнішньої політики, 

важливо належно захистити бюджет Союзу від матеріалізації цих умовних 

зобов’язань і забезпечити їхню фінансову сталість у розумінні частини 3 статті 

210 Фінансового регламенту; 

  

                                              
1 Регламент Ради (ЄС, Євратом) 2020/2093 від 17 грудня 2020 року, що 

встановлює Багаторічну фінансову програму на 2021–2027 роки (ОВ L 433I, 
22.12.2020, с. 11). 

2 Рішення Ради (ЄС, Євратом) 2020/2053 від 14 грудня 2020 року про системи 
власних ресурсів Європейського Союзу та скасування Рішення 2014/335/ЄС, 
Євратом (ОВ L 424, 15.12.2020, с. 1). 



(12) відповідно до принципу раціонального управління фінансами, перш ніж 

розпочати надання додаткових позик у рамах виняткової макрофінансової 

допомоги Україні, необхідно зміцнити стійкість спільного резервного фонду 

засобами, співмірними ризикам, які виникають через умовні зобов’язання, 

пов’язані із макрофінансовою допомогою Союзу Україні згідно з цим 

Рішенням. Без такого зміцнення бюджет Союзу не зміг би, з міркувань 

фінансової безпеки, надати допомогу, необхідну для покриття потреб України, 

пов’язаних з війною. На підставі поточної оцінки, щоб захистити бюджет 

Союзу, передбачене покриття для надання виняткової макрофінансової 

допомоги ЄС у вигляді позик Україні в розмірі до 8,8 мільярдів євро у повному 

обсязі (включаючи цей транш у розмірі 1 мільярда євро), повинне становити 
70 % розміру позики;  

(13) на цій підставі, замість задіяння загального правила, викладеного в третьому 

абзаці частини 5 статті 31 Регламенту (ЄС) 2021/947, норму резервування для 

кредиту в розмірі 1 мільярду євро слід встановити на рівні 70 %. Відповідна 

сума у розмірі 700 мільйонів євро повинна фінансуватися з фінансового пакета 

для географічних програм у рамах Регламенту (ЄС) 2021/947. Ця сума має бути 

виділена та сплачена у спеціальний відділ спільного резервного фонду в період 

до 2027 року; 

  



(14) з огляду на підвищену норму резервування для цього траншу макрофінансової 

допомоги ЄС доцільно контролювати фінансові зобов’язання, які виникають 

унаслідок макрофінансової допомоги, наданій згідно з цим Рішенням, окремо 

від інших фінансових зобов’язань у рамах Гарантії зовнішніх дій. Крім того, 

пропонується використовувати резерви, відкладені в спільному резервному 

фонді для макрофінансової допомоги згідно з цим Рішенням, виключно для 

фінансових зобов’язань згідно з цим Рішенням, а не відповідно до загального 

правила, встановленого в частині 6 статті 31 Регламенту (ЄС) 2021/947. Після 

цього слід виключити резерви, виділені для макрофінансової допомоги згідно з 

цим Рішенням, із застосування ефективної норми резервування, запровадженої 

відповідно до статті 213 Фінансового регламенту; 

(15) оскільки мета цього Рішення, а саме надання макрофінансової допомоги ЄС 

Україні для підтримки, зокрема, її економічної стійкості та стабільності, не 

може бути достатньою мірою досягнута державами-членами ЄС, але через свої 

масштаби та наслідки натомість може бути доцільніше досягнута на рівні 

Союзу, і Союз може вжити заходів відповідно до принципу субсидіарності, як 

встановлено у статті 5 Договору про Європейський Союз (ДЄС). Відповідно до 

принципу пропорційності, як викладено у цій статті, це Рішення не виходить за 

межі необхідного для досягнення цієї мети; 

  



(16) з огляду на невідкладність, викликану винятковими обставинами, 

спричиненими неспровокованою та невиправданою агресивною війною Росії, 

вважається доцільним посилатися на виняток із восьмитижневого періоду, 

передбаченого у статті 4 Протоколу № 1 про роль національних парламентів у 

Європейському Союзі, доданого до ДЄС (Договору про функціонування 

Європейського Союзу) та Договору про заснування Європейського 

співтовариства з атомної енергії; 

(17)  з огляду на важку ситуацію в Україні, спричинену агресивною війною Росії, та 

для підтримки її на шляху довгострокової стабільності доцільно відступити від 

пункту e частини 5 статті 220 Фінансового регламенту та надати Союзу 

можливість покривати витрати на сплату відсотків, пов’язані з позикою згідно 

з цим Рішенням, і звільнити Україну від адміністративних витрат, які в іншому 

разі була б повинна нести Україна. Субсидія на покриття відсоткової ставки 

повинна бути винятково виділена як інструмент, визнаний належним для 

забезпечення ефективності підтримки у розумінні частини 1 статті 220 

Фінансового регламенту, і вона повинна покриватися за рахунок бюджету 

Союзу. Протягом періоду Багаторічної фінансової програми на 2021—2027 

роки субсидія на покриття відсоткової ставки повинна надаватися з 

фінансового пакету, згаданого у першому абзаці пункту a частини 2 статті 6 

Регламенту (ЄС) 2021/947. Україні слід надати можливість щороку до кінця 

березня вимагати субсидування відсоткової ставки та звільнення від 

адміністративних витрат. Щоб забезпечити гнучкість у погашенні основної 

суми, відступаючи від частини 2 статті 220 Фінансового регламенту, також 

повинна бути передбачена можливість відтермінування сплати за відповідними 

позиками, відносно яких була укладена угода від імені Союзу; 

  



(18) з огляду на ситуацію в Україні, це Рішення повинно терміново набути чинності 

на наступний день після його опублікування в Офіційному віснику 

Європейського Союзу, 

УХВАЛИЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:  

  



Стаття 1 

1. Союз надає Україні доступ до макрофінансової допомоги в розмірі до 1 

мільярда євро (далі — макрофінансова допомога ЄС) з метою підтримки 

макрофінансової стабільності України. Макрофінансова допомога ЄС 

надається Україні у вигляді позик. 

2. Для фінансування макрофінансової допомоги ЄC Європейська комісія 

наділяється повноваженнями позичати від імені ЄС необхідні кошти на ринках 

капіталу або у фінансових установ та позичати їх Україні. Максимальний 

середній строк погашення кредитів становить 25 років. 

3. Фінансовий пакет, зазначений у першому абзаці пункту a частини 2 статті 6 

Регламенту (ЄС) 2021/947, використовується для покриття витрат на сплату 

відсотків, пов’язаних з макрофінансовою допомогою протягом періоду дії 

Багаторічної фінансової програми на 2021–2027 рр., як субсидія на покриття 

відсоткової ставки, про яку йде мова в частині 2 статті 5 цього Рішення. 

  



4. Відповідно до угод або домовленостей, досягнутих між Комісією та Україною 

в Меморандумі про взаєморозуміння, про який йде мова в частині 1 статті 3, 

Європейська комісія керує вивільненням коштів ЄС на макрофінансову 
допомогу. 

5. Європейська комісія регулярно інформує Європейський парламент та Раду ЄС 

про розвиток ситуації щодо макрофінансової допомоги ЄС, а також про її 

виплати, і своєчасно надає цим установам відповідні документи. 

6. Макрофінансова допомога ЄС виділяється на строк 12 місяців, починаючи з 

першого дня після набрання чинності Меморандуму про взаєморозуміння, 

згаданого у частині 1 статті 3. 

7. Якщо потреби України у фінансуванні суттєво зменшуються протягом строку 

виплати макрофінансової допомоги ЄС, порівняно з початковими прогнозами, 

Європейська комісія зменшує суму допомоги, призупиняє її надання чи 

скасовує її. 

  



Стаття 2 

1. Передумовою для надання макрофінансової допомоги ЄС є дотримання 

Україною ефективних демократичних механізмів, зокрема багатопартійної 

парламентської системи, верховенства права, а також гарантії дотримання прав 

людини. 

2. Протягом усього циклу надання макрофінансової допомоги ЄС, зокрема перед 

здійсненням виплат, а також беручи до уваги обставини в Україні та наслідки 

застосування там воєнного стану, Європейська комісія та Європейська служба 

зовнішньої діяльності контролюють виконання передумови, викладеної в 

частині 1. 

3. Частини 1 і 2 цієї статті застосовуються відповідно до Рішення Ради ЄС 

2010/427/ЄС1. 

Стаття 3 

1. Європейська комісія погоджує з Україною чітко визначені вимоги до звітності, 

до яких має бути прив’язана макрофінансова допомога ЄС. Вимоги до звітності 

повинні бути викладені в Меморандумі про взаєморозуміння (МпВ) і ухвалені 

відповідно до експертної процедури, зазначеної у частини 2 статті 8. 

  

                                              
1 Рішення Ради ЄС 2010/427/ЄС від 26 липня 2010 року про створення 

організації та діяльність Європейської служби зовнішньої діяльності (OВ L 
201, 3.8.2010, с. 30). 



2. Ці вимоги до звітності спрямовані на те, щоб забезпечити використання коштів 

у ефективний, прозорий та підзвітний спосіб. Європейська комісія регулярно 

контролює виконання цих вимог до звітності. 

3. Детальні фінансові умови макрофінансової допомоги ЄС встановлюються в 

кредитній угоді, яка має бути укладена між Європейською комісією та 

Україною. 

4. Європейська комісія через регулярні проміжки часу перевіряє реалізацію 

макрофінансової допомоги ЄС, зокрема дотримання вимог до звітності, 

викладених у Меморандумі про взаєморозуміння. Європейська комісія 

інформує Європейський парламент і Раду ЄС про результати такої перевірки. 

  



Стаття 4 

1. Відповідно до вимог, зазначених у частині 2, Європейська комісія виділяє 

макрофінансову допомогу ЄС єдиним фінансовим траншем у формі позики. 

Європейська комісія приймає рішення щодо часових рамок виплати траншу. 

Транш можe бути виділений однією або декількома частинами. 

2. Європейська комісія вирішує вивільнити транш на підставі оцінки виконання 

наступних вимог:  

a) дотримання передумови, зазначеної у частини 1 статті 2;  

b) набрання чинності Меморандуму про взаєморозуміння, який передбачає 

створення системи звітності, яка буде застосовуватися протягом усього 

періоду позики. 

3. Якщо умови, зазначені в частині 2, не виконуються, Європейська комісія 

тимчасово призупиняє або скасовує виплату макрофінансової допомоги ЄС, 

або вживає відповідних заходів відповідно до кредитної угоди. В таких 

випадках вона інформує Європейський парламент і Раду ЄС про причини 

призупинення або скасування. 

  



4. Макрофінансова допомога ЄС фактично виплачується Національному банку 

України. Кошти ЄС можуть бути виплачені Міністерству фінансів України як 

кінцевому бенефіціару відповідно до положень, які мають бути узгоджені в 

Меморандумі про взаєморозуміння, а також з огляду на підтвердження решти 

потреб у бюджетному фінансуванні. 

Стаття 5 

1. Операції із запозичення та кредитування здійснюються відповідно до статті 220 

Фінансового регламенту.  

2. Відступаючи від пункту e частини 5 статті 220 Фінансового регламенту, ЄС 

може нести витрати на сплату відсотків, надаючи субсидію для покриття 

витрат на сплату відсотків, та адміністративні витрати, пов’язані із 

запозиченням і кредитуванням, за винятком витрат, пов’язаних із достроковим 

погашенням кредиту, щодо кредиту за цим Рішенням. 

3. До кінця березня кожного року Україна може запросити субсидування 

відсоткової ставки та покриття Союзом адміністративних витрат. 

  



4. У разі необхідності, відступаючи від частини 2 статті 220 Фінансового 

регламенту, Європейська комісія може відтермінувати сплати за відповідними 

позиками, відносно яких була укладена угода від імені Союзу. 

5. Європейська комісія інформує Європейський парламент і Раду ЄС про хід 

здійснення операцій, зазначених у параграфах 2 і 3. 

Стаття 6 

Під час надання макрофінансової допомоги ЄС Європейська комісія за допомогою 

оперативної оцінки перевіряє надійність фінансових механізмів України, 

адміністративних процедур і механізмів внутрішнього та зовнішнього контролю, які 

стосуються цієї допомоги. 

Стаття 7 

1. Для макрофінансової допомоги ЄС, наданої у формі позики відповідно до 

цього Рішення, замість загального правила, викладеного в третьому абзаці 

частини 5 статті 31 Регламенту (ЄС) 2021/947, норма резервування становить 

70 %.   

  



2. Замість загального правила, викладеного в частині 6 статті 31 Регламенту (ЄС) 

2021/947, фінансові зобов’язання, що виникають на підставі макрофінансової 

допомоги ЄС, наданої у формі позики відповідно до цього Рішення, 

покриваються окремо від інших фінансових зобов’язань відповідно до Гарантії 

зовнішніх дій, а резерви, відкладені у спільному резервному фонді щодо 

макрофінансової допомоги ЄС, наданої у формі позики згідно з цим Рішенням, 

використовуються виключно для фінансових зобов’язань, що випливають із 

цього. 

3. Відступаючи від статті 213 Фінансового регламенту, ефективна норма 

резервування не застосовується до резервів, відкладених у спільний резервний 

фонд для макрофінансової допомоги ЄС, наданої у формі позики відповідно до 
цього Рішення.  

Стаття 8 

1. Європейській комісії допомагає комітет. Цей комітет має відповідати 

визначенню комітету в розумінні Регламенту (ЄС) № 182/2011. 

2. У разі посилання на цю частину застосовується стаття 5 Регламенту (ЄС) № 

182/2011. 

  



Стаття 9 

1. До 30 червня кожного року в рамах свого щорічного звіту Європейська комісія 

подає Європейському парламенту та Раді ЄС оцінку впровадження цього 

Рішення за попередній рік, включно з оцінюванням його впровадження. Цей 

звіт: 

a) аналізує прогрес, досягнутий під час реалізації макрофінансової допомоги 

ЄС; 

b) оцінює економічну ситуацію та перспективи України, а також виконання 

вимог, зазначених у частині 1 статті 3; 

c) виявляє зв’язок між вимогами та умовами, викладеними в Меморандумі 

про взаєморозуміння, поточною макрофінансовою ситуацією в Україні та 

рішенням Європейської комісії про надання траншу макрофінансової 

допомоги ЄС. 

  



2. Не пізніше ніж через 2 роки з моменту закінчення періоду дії використання 

кредиту Європейська комісія надає Європейському парламенту та Раді ЄС звіт 

про оцінку виконання (ex post), в якому оцінюються результати та ефективність 

виділеної ЄС макрофінансової допомоги і те, наскільки вона сприяла 

досягненню поставлених цілей. 

Стаття 10 

Це Рішення набуває чинності на наступний день після його опублікування в 

Офіційному віснику Європейського Союзу. 

Вчинено у 

Від імені Європейського парламенту  Від імені Ради ЄС 

Голова Голова 
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