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PR_COD_1app 

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 

 *** Goedkeuringsprocedure 

 ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) 

 ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) 

 ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) 

 

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 

voorgestelde rechtsgrond.) 

 

 

 

 

 

Amendementen op een ontwerphandeling 

Amendementen van het Parlement in twee kolommen 

 

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 

Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 

Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven. 

 

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 

verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. 

Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 

in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 

bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 

handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie. 

 

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 

tekst 
 

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 

worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 

tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 

aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 

Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 

diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 

niet gemarkeerd. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot 

toekenning van macrofinanciële bijstand aan Oekraïne 

(COM(2015)0005 – C8-0005/2015 – 2015/0005(COD)) 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2015)0005), 

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 212 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 

ingediend (C8-0005/2015), 

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien artikel 59 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie internationale handel en het advies van de 

Commissie buitenlandse zaken (A8-0056/2015), 

1. stelt zijn standpunt in eerste lezing vast en neemt het voorstel van de Commissie over; 

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 

wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen; 

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 
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TOELICHTING 

De Oekraïense economie bevindt zich in een acute en ernstige crisis, die haar oorzaak heeft in 

reeds lang bestaande structurele problemen en wordt verergerd door het gewapend conflict in 

de oostelijke regio's en de illegale annexatie van de Krim door Rusland. Na het aantreden van 

de nieuwe regering in februari 2014 werd haar programma voor macro-economische 

aanpassing en structurele hervormingen ondersteund door een IMF-programma voor 

financiële bijstand en twee MFB-operaties (macrofinanciële bijstand) van de EU.  

De hervormingsinspanningen van Oekraïne werden echter bemoeilijkt door het aanhoudende 

gewapend conflict in het oosten van het land, de niet-verklaarde hybride oorlog en 

handelsbeperkingen van de kant van Rusland en de escalatie van een geschil over aardgas 

tussen de twee landen. Hierdoor zijn de economische recessie en kapitaalvlucht groter dan 

oorspronkelijk verwacht, hetgeen tot een sterke depreciatie van de munteenheid en uitputting 

van de internationale reserves heeft geleid. Daardoor is voor 2015 en begin 2016 een 

aanzienlijk bijkomend extern financieringstekort ontstaan. Aangezien Oekraïne geen toegang 

meer heeft tot internationale markten voor schuldpapier, kan dit tekort slechts door 

bijkomende officiële financiële bijstand worden opgevuld.  

Het Europees Parlement heeft altijd zijn steun uitgesproken voor het verlenen van bijstand aan 

de geassocieerde partner Oekraïne bij zijn economische en politieke stabilisering en 

hervormingen. In zijn meest recente resolutie van 15 januari 2015 over de situatie in Oekraïne 

heeft het Europees Parlement positief gereageerd op het voorstel van de Commissie om nog 

eens 1,8 miljard EUR aan macrofinanciële bijstand aan Oekraïne te verstrekken en gevraagd 

een groot steunplan voor Oekraïne te ontwikkelen. Het voorstel van de Commissie is 

eveneens gebaseerd op de conclusies van de Europese Raad van 18 december 2014 waarin 

wordt gevraagd "klaar te staan om het hervormingsproces in Oekraïne verder te faciliteren en 

te ondersteunen, tezamen met andere donoren en overeenkomstig de conditionaliteit van het 

IMF".  

 

De MFB is een uitzonderlijk EU-mechanisme voor de reactie op crisissituaties dat de EU ter 

beschikking stelt van haar partnerlanden die acute betalingsbalansproblemen hebben. De door 

de Commissie op 8 januari 2015 voorgestelde bijkomende MFB kan een belangrijke bijdrage 

leveren aan een nieuw pakket internationale steun voor Oekraïne, zowel direct, door het 

voorgestelde bedrag van 1,8 miljard EUR als indirect, door bijdragen van andere partners te 

stimuleren. De MFB moet ook als katalysator dienen voor een geleidelijke terugkeer van het 

vertrouwen en de hervormingsinspanningen van het land ondersteunen door middel van een 

begeleidend beleidsprogramma dat met de Oekraïense autoriteiten moet worden afgesproken. 

De MFB vormt een aanvulling op de bijstand van andere donoren in het kader van het door 

het IMF ondersteunde economische programma. De MFB zal bijdragen tot de EU-

doelstellingen om economische stabiliteit en ontwikkeling in Oekraïne, en meer algemeen in 

de oostelijke dimensie van het Europees nabuurschapsbeleid, te bevorderen. Via de 

conditionaliteit zal het programma eveneens bijdragen tot de versterking van de beloften van 

de Oekraïense regering op het vlak van economische hervormingen. Dit is eveneens een teken 

dat de EU bereid is landen te steunen die tot hervormingen overgaan in economisch en 

politiek moeilijke tijden en een blijk van de geloofwaardigheid van de politieke beloften van 

de EU. 
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In de Gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement en de Raad die samen met Besluit 

nr. 778/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 augustus 2013 tot toekenning 

van macrofinanciële bijstand aan Georgië is aangenomen, leggen de twee medewetgevers zich 

erop toe "om in toekomstige afzonderlijke besluiten over het verlenen van macrofinanciële 

bijstand van de Unie volledig rekening te houden met de overwegingen en beginselen [van de 

gezamenlijke verklaring]". 

 

Er dient te worden gewezen op het feit dat in het voorstel van de Commissie volledig 

rekening wordt gehouden met de overwegingen en beginselen van bovenvermelde 

gezamenlijke verklaring, die tijdens een bemiddelingsprocedure tussen de twee 

medewetgevers werd aangenomen. De rapporteur kan daarom het voorstel van de Commissie 

volledig onderschrijven. Bovendien is, in de extreem moeilijke situatie waarin Oekraïne zich 

momenteel bevindt, een tijdige goedkeuring van het voorstel van de Commissie om 

macrofinanciële bijstand aan Oekraïne toe te kennen belangrijk, zodat twee van de drie 

tranches (van elk 600 miljoen EUR) nog in 2015 kunnen worden uitbetaald. Dergelijke 

goedkeuring van het voorstel van de Commissie door het Europees Parlement en de Raad zou 

aantonen dat de EU snel, beslist en in overeenstemming met haar politieke beloften kan 

handelen. 

 

In het licht van bovenstaande overwegingen stelt de rapporteur voor dat het Europees 

Parlement het voorstel van de Commissie zonder amendementen goedkeurt. 
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12.3.2015 

ADVIES VAN DE COMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN 

aan de Commissie internationale handel 

inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning 

van macrofinanciële bijstand aan Oekraïne 

(COM(2015)0005 – C8-0005/2015 – 2015/0005(COD)) 

Rapporteur voor advies: Jacek Saryusz-Wolski 

 

 

BEKNOPTE MOTIVERING 

Het Europees Parlement is om goedkeuring verzocht van het besluit tot toekenning van 

macrofinanciële bijstand aan Oekraïne in het kader van een versnelde procedure zonder 

amendementen, aangezien hiermee de aanhoudende verbintenis van zowel het Europees 

Parlement als de Europese Unie ten aanzien van het hervormingsproces in Oekraïne wordt 

bekrachtigd. Na goedkeuring zal deze macrofinanciële bijstand een tastbare bijdrage leveren 

aan de ondersteuning van het legitieme bestuur van Oekraïne. Tijdige bijstand aan Oekraïne 

kan een verlichting betekenen van hetgeen een ernstige betalingsbalanscrisis kan blijven, die 

de financiële stabiliteit van het land bedreigt.  

Oekraïne is geen arm land. Het land is in een hachelijke financiële situatie terechtgekomen ten 

gevolge van lang achterstallige structurele hervormingen, slecht bestuur en economische en 

financiële verliezen door de oorlog, de buitenlandse invasie en de bezetting. 

Oekraïne behoeft onmiddellijke, verhoogde en tijdige steun, nu het strijdt tegen de Russische 

agressie in het oosten van het land, terwijl het tegelijkertijd de staat en de economie probeert 

te hervormen. Het is zonder weerga in de Europese geschiedenis dat een land twee zulke 

uitdagingen tegelijkertijd dient aan te gaan. 

Oekraïne wordt geconfronteerd met een destabiliserende financiële en economische crisis, die 

ten dele het gevolg is van het afsnijden door de agressor van twintig procent van zijn 

economie, en van de financiële gevolgen en kosten van de oorlogsinspanning voor zijn 

zelfverdediging. 

Naast macrofinanciële bijstand, die dringend noodzakelijk is en zo ruim mogelijk moet zijn, 

moet de EU ook nagaan welke creatieve, niet-financiële oplossingen mogelijk zijn om de 

financiële situatie van Oekraïne te verlichten en aldus de noodzaak van toekomstige financiële 
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bijstand te verminderen.  In dit verband moet de EU diverse opties overwegen: 

• De EU-lidstaten moeten, via alle mogelijke wettelijke en administratieve middelen, 

bevorderen dat de activa die op illegale wijze door de voormalige regering zijn 

achtergehouden en die nu in banken in de EU zijn verborgen en bevroren, weer in 

Oekraïense handen terechtkomen.   

• De EU moet ervoor zorgen dat, indien Oekraïne de activa terugkrijgt die door de vorige 

regering illegaal zijn achtergehouden, deze activa niet worden ontvreemd en gebruikt 

om aan Russische claims te voldoen, maar dat zij daarentegen aan de noodlijdende 

Oekraïense staat ten goede komen. 

• De EU moet de strijd van de Oekraïne tegen de endemische corruptie ondersteunen, 

aangezien dit de belastinginkomsten van de staat zeer ten goede zal komen. 

• De EU moet tevens bijdragen tot de financiële stabiliteit van Oekraïne door een 

gezamenlijk onderzoeksorgaan in het leven te roepen dat toezicht houdt op de financiële 

bijstand van de EU aan Oekraïne. Een dergelijk orgaan zou niet alleen ervoor zorgen dat 

de EU-middelen goed worden besteed, maar het zou tevens als een instantie voor 

capaciteitsopbouw kunnen dienen, omdat het zou bestaan uit Oekraïense ambtenaren en 

anti-corruptiedeskundigen van de EU. Aldus zou de optimale praktijk van de EU inzake 

financieel toezicht en financiële controle in Oekraïne worden geïntroduceerd. 

• De bijstand van de EU zou gericht moeten zijn op de kwetsbaarste gebieden van de 

Oekraïense economie welke van invloed zijn op het financiële evenwicht, zoals de 

energiemarkt, het ondernemingsklimaat en het fiscaal bestuur en beleid.  Door zich op 

deze gebieden te concentreren optimaliseert de EU haar bijdrage aan het verlichten van 

de financiële lasten van Oekraïne. 

Amicus certus in re incerta cernitur oftewel in tijden van nood leert men zijn vrienden 

kennen. 

Ennius in Cicero, Laelius de Amicitia, 44 v Chr. 

****** 

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

internationale handel voor te stellen dat het Europees Parlement zijn standpunt in eerste lezing 

vaststelt en het voorstel van de Commissie overneemt. 
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