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Leasú 1

LEASUITHE Ó PHARLAIMINT NA hEORPA*

ar an togra ón gCoimisiún

---------------------------------------------------------

CINNEADH (AE) 2018/…

Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an…

lena gcuirtear cúnamh macra-airgeadais bhreise ar fáil don Úcráin

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe 

Airteagal 212(2) de,

* Leasuithe: aibhsítear téacs nua nó leasaithe le cló trom iodálach; léirítear aon rud atá 
scriosta leis an tsiombail ▌.
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Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach, 

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach1,

1 Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an …(nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil) agus 
cinneadh ón gComhairle an … .
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De bharr an méid seo a leanas:

(1) Tá forbairt á déanamh i rith an ama i dtaca leis an gcaidreamh idir an tAontas 

Eorpach (“an tAontas”) agus an Úcráin faoi chuimsiú Bheartas Comharsanachta na 

hEorpa (BCE) agus Chomhpháirtíocht an Oirthir. An 1 Meán Fómhair 2017, tháinig 

comhaontú comhlachais idir an tAontas agus an Úcráin1 (“an Comhaontú 

Comhlachais”), lena n-áirítear Limistéar Domhain Cuimsitheach Saorthrádála 

(LDCST), i bhfeidhm.

(2) In earrach 2014, thug an Úcráin faoi chlár uaillmhianach um athchóiriú a bhfuil sé 

mar aidhm leis a geilleagar a chobhsú agus slí bheatha shaoránaigh na tíre a 

fheabhsú. Rinne an Úcráin agus an tAontas clár um athchóiriú a leagan síos le chéile 

(“an Clár Comhlachais”, a nuashonraíodh don uair dheireanach i Márta 2015). Ar na 

príomhthosaíochtaí atá sa chlár, tá an comhrac i gcoinne an éillithe maille le 

hathchóirithe bunreachtúla, toghchánacha agus breithiúnacha.

(3) Sa bhreis ar an tacaíocht pholaitiúil atá á tabhairt ag an Aontas, i Márta 2014 gheall 

sé pacáiste airgeadais os cionn EUR 11 bhilliún chun tacú le cobhsú an gheilleagair 

agus le cur chun feidhme athchóirithe san Úcráin, agus chuimsigh an pacáiste sin 

EUR 1,6 billiún i gcúnamh macra-airgeadais de bhun Chinneadh 2002/639/CE ón 

gComhairle2, Chinneadh Uimh. 646/2010/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 

gComhairle3 agus Chinneadh 2014/215/AE ón gComhairle4. I bhfianaise riachtanais 

shuntasacha na hÚcráine i dtaobh maoiniú seachtrach, cuireadh EUR 1,8 billiún 

breise i gcúnamh macra-airgeadais ar fáil don Úcráin in Aibreán 2015 de bhun 

Chinneadh (AE) 2015/601 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle5. 

1 Comhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do 
Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus an Úcráin, den pháirt 
eile (IO L 161, 29.5.2014, lch. 3).

2 Cinneadh 2002/639/CE ón gComhairle an 12 Iúil 2002 lena gcuirtear cúnamh macra-
airgeadais forlíontach ar fáil don Úcráin (IO L 209, 6.8.2002, lch. 22).

3 Cinneadh Uimh. 646/2010/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 
7 Iúil 2010 lena gcuirtear cúnamh macra-airgeadais ar fáil don Úcráin (IO L 179, 
14.7.2010, lch. 1).

4 Cinneadh 2014/215/AE ón gComhairle an 14 Aibreán 2014 lena gcuirtear cúnamh 
macra-airgeadais ar fáil don Úcráin (IO L 111, 15.4.2014, lch. 85).

5 Cinneadh (AE) 2015/601 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 
15 Aibreán 2015 lena gcuirtear cúnamh macra-airgeadais ar fáil don Úcráin (IO 
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L 100, 17.4.2015, lch. 1).
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(4) Ó Bhealtaine 2014, tá EUR 2,81 billiún i gcúnamh macra-airgeadais faighte ag an 

Úcráin ón Aontas, lena n-áirítear EUR 1,2 billiún as an EUR 1,8 billiún a bhí  ar fáil 

faoi Chinneadh (AE) 2015/601. An tríú tráthchuid – an tráthchuid dheireanach – den 

cúnamh macra-airgeadais a bhí le cur ar fáil faoi Chinneadh (AE) 2015/601, agus 

arbh fhiú EUR 600 milliún í, cuireadh ar ceal í an 18 Eanáir 2018 toisc nár 

chomhlíon an Úcráin clár na n-athchóirithe struchtúracha ina iomláine, rud a bhí mar 

choinníoll leis an tráthchuid sin. 

(5) An 11 Márta 2015, d'fhormheas an Ciste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta (CAI) socrú 

ceithre bliana maidir le Saoráid Fhadaithe Chistiúcháin (SFC) don Úcráin, socrú arbh 

ionann agus thart faoi USD 17,5 billiún, chun tacú le clár um choigeartú 

eacnamaíoch agus um athchóiriú na tíre, agus rinneadh eisíocaíocht USD 8,5 billiún 

den airgead sin a eisíoc idir 2015 agus 2017. Comhlánaíodh an cúnamh airgeadais 

sin ó CAI le tacaíocht shubstainteach ó líon páirtithe déthaobhacha a, lena n-áirítear 

an tAontas, a Bhallstáit, SAM, an tSeapáin agus Ceanada. Tá breis gníomhaíochta 

déanta freisin ag institiúidí airgeadais idirnáisiúnta eile ar nós an Bhainc 

Dhomhanda, an Bhainc Eorpaigh Athfhoirgníochta agus Forbartha (BEAF) agus an 

Bhainc Eorpaigh Infheistíochta (BEI) chun tacú le haistriú geilleagrach na hÚcráine.
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(6) I ndiaidh mhisean teicniúil CAI i Samhain 2017, rinne sé athbhreithniú ar na 

meastacháin a bhí déanta aige ar riachtanais maoinithe sheachtraigh na hÚcráine, 

agus d'aithin sé easnamh eile USD 4,5 billiún do 2018 agus 2019. Is mó i bhfad na 

riachtanais mhaoinithe sin ná an maoiniú atá geallta go dtí seo ag an gcomhphobal 

idirnáisiúnta, maoiniú a chuimsíonn cúnamh macra-airgeadais an Aontais de bhun 

Chinnti 2002/639/CE, Uimh. 646/2010/AE, Chinneadh 2014/215/AE agus 

Chinneadh (AE) 2015/601. 

(7) I Samhain 2017, i bhfianaise na drochstaide eacnamaíche agus airgeadais a lean de 

bheith ann san Úcráin, d'iarr na húdaráis Úcránacha cúnamh breise macra-airgeadais 

ar an Aontas.

(8) Ag Comhairle Comhlachais AE-an Úcráin a bhi ann an 8 Nollaig 2017, 

d'athdhearbhaigh an tAontas go raibh sé ag seasamh le móriarrachtaí na hÚcráine 

athchóirithe a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear cúnamh airgeadais a chuirfeadh sé ar 

fáil agus í nasctha ale dul chun cinn nithiúil an athchóirithe.

(9) Ós rud é go gcumhdaítear an Úcráin faoi BCE, ba cheart a mheas go bhfuil sí 

incháilithe chun cúnamh macra-airgeadais a fháil ón Aontas.
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(10) Is é ba cheart a bheith i gcúnamh macra-airgeadais an Aontais ionstraim airgeadais 

eisceachtúil lena dtugtar tacaíocht neamhcheangailte agus neamhshannta ar mhaithe 

le comhardú na n-íocaíochtaí, agus é mar aidhm aici aghaidh a thabhairt ar 

riachtanais phráinneacha maoinithe sheachtraigh an tairbhí, agus ba cheart an 

cúnamh sin a úsáid mar bhonn le clár beartais a chur chun feidhme faoina gcuirfí 

bearta láidre práinneacha i bhfeidhm maidir le coigeartú agus leis an athchóiriú 

struchtúrach, bearta a bheadh ceaptha staid an tairbhí i dtaca le comhardú na 

n-íocaíochtaí a fheabhsú sa ghearrthéarma.

(11) Ós rud é go bhfuil easnamh maoinithe sheachtraigh fós ann maidir le comhardú 

íocaíochtaí na hÚcráine, ar mó é ná na hacmhainní atá á gcur ar fáil ag CAI agus ag 

institiúidí iltaobhacha eile, meastar, faoi na cúinsí eisceachtúla reatha sin, gur 

freagairt iomchuí ar iarraidh na hÚcráine ar an Aontas tacaíocht a thabhairt do 

chobhsú a geilleagair cúnamh macra-airgeadais a chur ar fáil, i gcomhar le clár CAI. 

Thacódh cúnamh macra-airgeadais an Aontais le cobhsú an gheilleagair agus le clár 

um athchóiriú struchtúrach na hÚcráine, agus  na hacmhainní a cuireadh ar fáil faoi 

shocrú SFC CAI á bhforlíonadh.

(12) Ba cheart cúnamh macra-airgeadais an Aontais a bheith dírithe ar staid inbhuanaithe 

maidir le maoiniú seachtrach a athbhunú san Úcráin, rud a thacódh le forbairt 

eacnamaíoch agus shóisialta na tíre.
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(13) Déanfar méid an chúnaimh mhacra-airgeadais ón Aontas a chinneadh ar bhonn 

measúnú cainníochtúil iomlán ar na riachtanais maoinithe sheachtraigh atá fós ag an 

Úcráin, agus cuirfear san áireamh cumas na tíre sin a hacmhainní dílse, go háirithe na 

cúlchistí idirnáisiúnta atá ar fáil di, a úsáid chun í féin a mhaoiniú. Ba cheart go 

gcomhlánódh cúnamh macra-airgeadais an Aontais na cláir agus na hacmhainní atá á 

gcur ar fáil ag CAI agus ag an mBanc Domhanda. Agus méid an chúnaimh á 

chinneadh, cuirtear san áireamh, freisin, na ranníocaíochtaí airgeadais a bhfuiltear ag 

súil leo ó dheontóirí déthaobhacha agus iltaobhacha agus an gá leis an ualach a roinnt 

go cothrom idir an tAontas agus deontóirí eile, maille leis an úsáid atá á baint cheana 

as ionstraimí maoinithe sheachtraigh eile san Úcráin agus an breisluach a bhaineann 

le rannpháirtíocht an Aontais ina hiomláine. 

(14) Ba cheart don Choimisiún a áirithiú go bhfuil cúnamh macra-airgeadais an Aontais i 

gcomhréir, ó thaobh dlí agus substainte de, le príomhphrionsabail agus 

príomhchuspóirí réimsí éagsúla na gníomhaíochta seachtraí, agus leis na bearta a 

ghlactar laistigh díobh, agus le beartais ábhartha eile de chuid an Aontais.

(15) Ba cheart cúnamh macra-airgeadais an Aontais a bheith i gcomhréir le beartas 

seachtrach an Aontais i dtaca leis an Úcráin. Ba cheart do sheirbhísí an Choimisiúin 

agus don tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí a bheith ag obair i 

ndlúthchomhar le chéile agus an cúnamh macra-airgeadais á cur i bhfeidhm chun 

beartas seachtrach an Aontais a chomhordú agus chun comhsheasmhacht an 

bheartais sin a áirithiú.
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(16) Ba cheart cúnamh macra-airgeadais an Aontais a bheith ag tacú leis an ngealltanas 

atá tugtha ag an Úcráin luachanna atá i gcoiteann aici leis an Aontas a urramú, 

amhail an daonlathas, an smacht reachta, an dea-rialachas, urramú chearta an duine, 

an fhorbairt inbhuanaithe agus laghdú na bochtaineachta, agus leis an ngealltanas atá 

tugtha aici maidir le prionsabail na trádála oscailte cothroime riailbhunaithe a 

urramú.

(17) Ba cheart a leagan síos mar réamhchoinníoll i dtaca le cúnamh macra-airgeadais an 

Aontais a thabhairt don Úcráin nach mór don Úcráin sásraí éifeachtacha 

daonlathacha a urramú - lena n-áirítear córas parlaiminteach ilpháirtí - maille leis an 

smacht reachta, agus gealltanas a thabhairt go n-urramófar cearta an duine. Ina 

theannta sin, ba cheart do na cuspóirí sonracha atá le cúnamh macra-airgeadais an 

Aontais éifeachtúlacht, trédhearcacht agus cuntasacht na gcóras bainistíochta 

airgeadais phoiblí san Úcráin a neartú agus ba cheart dóibh athchóirithe 

struchtúracha atá dírithe ar fhás inbhuanaithe cuimsitheach, cruthú post agus 

comhdhlúthú fioscach a chur chun cinn. Ba cheart don tSeirbhís Eorpach 

Gníomhaíochta Seachtraí agus don Choimisiún faireachán rialta a dhéanamh chun a 

áirithiú go ndéanfar na réamhchoinníollacha sin a chomhlíonadh agus na cuspóirí sin 

a bhaint amach.
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(18) Chun a áirithiú go gcosnaítear ar bhealach éifeachtúil na leasanna airgeadais sin de 

chuid an Aontais a bhaineann le cúnamh macra-airgeadais an Aontais, ba cheart don 

Úcráin na bearta iomchuí a dhéanamh a bhaineann le calaois, éilliú agus aon 

neamhrialtachtaí eile i dtaca le cúnamh macra-airgeadais an Aontais a chosc agus a 

chomhrac. Ina theannta sin, ba cheart foráil a dhéanamh maidir leis an gCoimisiún 

seiceálacha a dhéanamh agus an Chúirt Iniúchóirí iniúchtaí a dhéanamh.

(19) Ní dochar eisíoc chúnamh macra-airgeadais an Aontais  do chumhachtaí Pharlaimint 

na hEorpa agus na Comhairle, ina gcáil mar an t-údarás buiséadach. 

(20) Ba cheart méideanna an tsoláthair a theastaíonn do chúnamh macra-airgeadais an 

Aontais a bheith i gcomhréir leis na leithreasuithe buiséadacha dá bhforáiltear sa 

chreat airgeadais ilbhliantúil.

(21) Is é an Coimisiún ar ceart dó cúnamh macra-airgeadais an Aontais a bhainistiú. Chun 

a áirithiú go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle in ann cur chun 

feidhme an Chinnidh seo a leanúint, ba cheart don Choimisiún iad a chur ar an eolas 

go rialta faoi aon fhorbairtí a bhaineann leis an gcúnamh agus na doiciméid ábhartha 

a sholáthar dóibh.

(22) Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú maidir leis an gCinneadh seo a chur 

chun feidhme, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún. 

Ba cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) 

Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle1.

1 Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 
16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a 
bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun 
feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch. 13).
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(23) Ba cheart cúnamh macra-airgeadais an Aontais a bheith faoi réir coinníollacha an 

bheartais eacnamaíoch, a bheidh le leagam síos i Meabhrán Tuisceana. Chun 

coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú i dtaca leis an gcur chun feidhme agus ar 

chúiseanna a bhaineann le héifeachtúlacht, ba cheart a thabhairt de chumhacht don 

Choimisiún na coinníollacha sin a chaibidliú le húdaráis na hÚcráine faoi 

mhaoirseacht choiste ionadaithe na mBallstát i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 

182/2011. Faoin Rialachán sin, ba cheart feidhm a bheith leis an nós imeachta 

comhairliúcháin, mar riail ghinearálta, i ngach cás seachas na cásanna dá bhforáiltear 

sa Rialachán sin. I bhfianaise an tionchair thábhachtaigh a d'fhéadfadh a bheith ag 

cúnamh de bhreis agus EUR 90 milliún, is iomchuí an nós imeachta scrúdúcháin a 

úsáid le haghaidh oibríochtaí os cionn na tairsí sin. I bhfianaise mhéid an chúnaimh 

mhacra-airgeadais atá an tAontas a thabhairt don Úcráin, ba cheart feidhm a bheith 

ag an nós imeachta scrúdúcháin maidir le glacadh an Mheabhráin Tuisceana, agus 

maidir leis an gcás ina ndéanfaí an cúnamh a laghdú, a chur ar fionraí nó a chur ar 

ceal, 

TAR ÉIS AN CINNEADH SEO A GHLACADH:
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Airteagal 1

1. Cuirfidh an tAontas cúnamh macra-airgeadais EUR 1 bhilliún ar a mhéid ar fáil don 

Úcráin ("cúnamh macra-airgeadais an Aontais"), d'fhonn tacú le cobhsú gheilleagar 

na hÚcráine agus lena clár substainteach um athchóiriú. Beidh an cúnamh sin ina 

cuidiú chun riachtanais na hÚcráine maidir le comhardú na n-íocaíochtaí, mar a 

aithníodh iad i gclár CAI, a chumhdach. 

2. I bhfoirm iasachtaí a bheidh iomlán  an chúnaimh mhacra-airgeadais a chuirfidh an 

tAontas ar fáil don Úcráin. Tabharfar de chumhacht don Choimisiún, thar ceann an 

Aontais, an t-airgead is gá a fháil ar iasacht ó na margaí caipitil nó ó institiúidí 

airgeadais agus an t-airgead sin a thabhairt ar iasacht don Úcráin. 15 bliana an 

uastréimhse aibíochta ar an meán a bheidh ag na hiasachtaí sin.

3. Is é an Coimisiún a bhainisteoidh an chaoi a n-eisíocfar cúnamh macra-airgeadais an 

Aontais, de réir na gcomhaontuithe nó na gcomhthuiscintí arna dtabhairt i gcrích idir 

CAI agus an Úcráin, agus de réir phríomhphrionsabail agus phríomhchuspóirí na 

n-athchóirithe eacnamaíocha arna leagan síos sa Chomhaontú Comhlachais, lena 

n-áirítear LDCST, arna chomhaontú faoi BCE.

Cuirfidh an Coimisiún Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle ar an eolas go rialta 

faoi aon fhorbairtí maidir le cúnamh macra-airgeadais an Aontais, lena n-áirítear 

eisíocaíochtaí an chúnaimh sin, agus cuirfidh sé na doiciméid ábhartha ar fáil do na 

hinstitiúidí sin in am trátha.
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4. Cuirfear cúnamh macra-airgeadais an Aontais ar fáil ar feadh tréimhse dhá bhliain go 

leith, tréimhse a thosóidh an chéad lá tar éis theacht i bhfeidhm an Mheabhráin 

Tuisceana dá dtagraítear in Airteagal 3(1).

5. Más rud é, le linn na tréimhse ina mbeidh cúnamh macra-airgeadais an Aontais á 

heisíoc, go dtagann laghdú suntasach ar riachtanais maoinithe na hÚcráine i 

gcomparáid leis na riachtanais a measadh a bheadh ann, déanfaidh an Coimisiún, ag 

gníomhú dó i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in 

Airteagal 7(2), méid an chúnaimh a laghdú nó cuirfidh sé an cúnamh ar fionraí nó ar 

ceal.

Airteagal 2

1. Beidh mar réamhchoinníoll i dtaca le cúnamh macra-airgeadais an Aontais a 

thabhairt don Úcráin nach mór di sásraí éifeachtacha daonlathacha a urramú - lena 

n-áirítear córas parlaiminteach ilpháirtí - maille leis an smacht reachta, agus 

ráthaíocht a thabhairt go n-urramófar cearta an duine.

2. Déanfaidh an Coimisiún agus an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí 

faireachán ar chomhlíonadh an réamhchoinníll a leagtar amach i mír 1 le linn shaolré 

an chúnaimh mhacra-airgeadais a thabharfaidh an tAontas. 

3. Cuirfear míreanna 1 agus 2 den Airteagal seo i bhfeidhm i gcomhréir le 

Cinneadh 2010/427/AE ón gComhairle1.

1 Cinneadh 2010/427/AE ón gComhairle an 26 Iúil 2010 lena mbunaítear eagrúchán agus 
feidhmiú na Seirbhíse Eorpaí Gníomhaíochta Seachtraí (IO L 201, 3.8.2010, lch. 30).
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Airteagal 3

1. I gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 7(2), 

comhaontóidh an Coimisiún i gcomhar le húdaráis na hÚcráine, coinníollacha dea-

shainithe airgeadais agus an bheartais eacnamaíoch, a mbeidh cúnamh macra-

airgeadais an Aontais faoina réir, agus leagfar na coinníollacha sin síos i meabhrán 

tuisceana ("an Meabhrán Tuisceana") ina mbeidh clár ama chun na coinníollacha sin 

a chomhlíonadh. Beidh na coinníollacha airgeadais agus coinníollacha an bheartais 

eacnamaíoch a leagfar síos sa Mheabhrán Tuisceana i gcomhréir leis na 

comhaontuithe nó na comhthuiscintí dá dtagraítear in Airteagal 1(3), lena n-áirítear 

an coigeartú macra-eacnamaíoch agus na cláir um athchóiriú struchtúrach arna gcur 

chun feidhme ag an Úcráin le tacaíocht ó CAI. 

2. Féachfaidh na coinníollacha dá dtagraítear i mír 1, go háirithe, le héifeachtúlacht, 

trédhearcacht agus cuntasacht na gcóras bainistíochta airgeadais phoiblí san Úcráin a 

fheabhsú, lena n-áirítear i dtaca le cúnamh macra-airgeadais an Aontais a 

úsáid.Déanfar aon dul chun cinn atá déanta i dtaca le margaí na hÚcráine agus an 

Aontais a oscailt dá chéile, trádáil chothrom riailbhunaithe a fhorbairt agus 

tosaíochtaí eile i gcomhthéacs bheartas seachtrach an Aontais a chur san áireamh 

freisin i gceapadh na mbeart beartais. Déanfaidh an Coimisiún faireachán rialta ar an 

dul chun cinn atá á dhéanamh chun na cuspóirí sin a bhaint amach.
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3. I gcomhaontú iasachta atá le tabhairt i gcrích idir an Coimisiún agus údaráis na 

hÚcráine, leagfar síos na téarmaí mionsonraithe airgeadais a ghabhann le cúnamh 

macra-airgeadais an Aontais. 

4. Fíoróidh an Coimisiún, ag tréimhsí rialta, go bhfuiltear ag leanúint de na 

coinníollacha dá dtagraítear in Airteagal 4(3) a chomhlíonadh, agus fiosróidh sé 

freisin an bhfuil beartais eacnamaíocha na hÚcráine i gcomhréir leis na cuspóirí atá 

le cúnamh macra-airgeadais an Aontais. Á dhéanamh sin dó, beidh an Coimisiún ag 

comhordú go dlúth le CAI agus leis an mBanc Domhanda agus, i gcás inar gá, le 

Parlaimint na hEorpa agus leis an gComhairle.

Airteagal 4

1. Faoi réir na gcoinníollacha dá dtagraítear i mír 3, cuirfidh an Coimisiún cúnamh 

macra-airgeadais an Aontais ar fáil ina dhá tráthchuid. Leagfar síos méid gach 

tráthchoda sa Mheabhrán Tuisceana. 

2. Déanfar na méideanna de chúnamh macra-airgeadais an Aontais a sholáthar, i gcás 

inar gá, i gcomhréir le Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 480/2009 ón gComhairle1. 

1 Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 480/2009 ón gComhairle an 25 Bealtaine 2009 lena 
mbunaítear Ciste Ráthaíochta do ghníomhaíochtaí seachtracha (IO L 145, 10.6.2009, 
lch. 10).
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3. Déanfaidh an Coimisiún cinneadh maidir le heisíocaíocht na dtráthchodanna faoi réir 

na coinníollacha seo a leanas uile a bheith comhlíonta:

(a) an réamhchoinníoll a leagtar síos in Airteagal 2(1);

(b) teist leanúnach shásúil maidir le clár beartais a chur chun feidhme faoina 

gcuirfí i bhfeidhm bearta láidre maidir le coigeartú agus leis an athchóiriú 

struchtúrach, clár beartais a fhaigheann tacaíocht ó shocrú creidmheasa CAI 

nach socrú réamhchúraim é; agus 

(c) cur chun feidhme sásúil na gcoinníollacha airgeadais agus choinníollacha an 

bheartais eacnamaíoch arna gcomhaontú sa Mheabhrán Tuisceana.

Ní dhéanfar an dara tráthchuid a eisíoc, i bprionsabal, tráth is luaithe ná trí bliana tar 

éis an chéad tráthchuid a eisíoc. 

4. I gcás nach gcomhlíontar na coinníollacha dá dtagraítear sa chéad fhomhír de mhír 3, 

déanfaidh an Coimisiún na heisíocaíochtaí de chúnamh macra-airgeadais an Aontais 

a chur ar fionraí go sealadach nó a chur ar ceal. I gcásanna den sórt sin, cuirfidh sé 

Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle ar an eolas faoi na cúiseanna a bhaineann 

leis an gcur ar fionraí nó an cur ar ceal sin. 
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5. Is le Banc Náisiúnta na hÚcráine a eisíocfar cúnamh macra-airgeadais an Aontais. 

Faoi réir na bhforálacha atá le comhaontú sa Mheabhrán Tuisceana, lena n-áirítear 

deimhniú na riachtanas maoinithe sheachtraigh atá fós ann, féadfar cistí an Aontais a 

aistriú chuig Aireacht Airgeadais na hÚcráine ina cáil mar an tairbhí deireanach. 

Airteagal 5

1. Na hoibríochtaí iasachtaíochta agus iasachtaithe a bhaineann le cúnamh macra-

airgeadais an Aontais, is in euro a dhéanfar iad agus beidh an dáta luacha céanna 

orthu agus ní bheidh aon bhaint ag an Aontas leis an gclaochlú aibíochtaí, ná ní 

nochtfar é ar aon riosca ó thaobh ráta malairte nó ráta úis de, nó ar aon riosca 

tráchtála eile.

2. I gcás ina gceadófar sin, agus má iarann an Úcráin amhlaidh, féadfaidh an Coimisiún 

na bearta is gá a dhéanamh chun a áirithiú go n-áirítear clásal luath-aisíocaíochta i 

dtéarmaí agus coinníollacha na hiasachta agus go bhfuil clásal comhfhreagrach i 

dtéarmaí agus coinníollacha na n-oibríochtaí iasachtaíochta. 
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3. I gcás ina gceadófar ráta úis níos fabhraí i leith na hiasachta agus má iarrann an 

Úcráin amhlaidh, féadfaidh an Coimisiún a chinneadh iomlán na n-iasachtaí tosaigh, 

nó páirt díobh, a athmhaoiniú, nó féadfaidh sé na coinníollacha airgeadais 

comhfhreagracha a athstruchtúrú. Déanfar oibríochtaí athmhaoiniúcháin nó 

athstruchturúcháin i gcomhréir le mír 1 agus mír 4 agus ní dhéanfaidh siad aibíocht 

na n-iasachtaí lena mbaineann a shíneadh ná ní mhéadóidh siad méid an chaipitil gan 

íoc ar dháta an athmhaoiniúcháin nó an athstruchturúcháin.

4. Is ar an Úcráin a bheidh aon chostas a thabhóidh an tAontas i dtaca leis na 

hoibríochtaí iasachtaíochta agus iasachtaithe faoin gCinneadh seo.

5. Cuirfidh an Coimisiún Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle ar an eolas faoi aon 

fhorbairtí i dtaca leis na hoibríochtaí dá dtagraítear i mír 2 agus i mír 3.

Airteagal 6

1. Cuirfear cúnamh macra-airgeadais an Aontais chun feidhme i gcomhréir le Rialachán 

(AE, Euraom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle1 agus 

Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 1268/2012 ón gCoimisiún2.

2. Is faoi bhainistiú díreach a dhéanfar cúnamh macra-airgeadais an Aontais a chur 

chun feidhme. 

1 Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le 
buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 
1605/2002 ón gComhairle (IO L 298, 26.10.2012, lch. 1).

2 Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 1268/2012 ón gCoimisiún an 29 Deireadh 
Fómhair 2012 maidir le rialacha cur i bhfeidhm Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 
966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis na rialacha 
airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais (IO L 362, 31.12.2012, 
p. 1).



PE621.665/ 19

GA

3. Beidh sa chomhaontú iasachta dá dtagraítear in Airteagal 3(3) forálacha maidir leis 

an méid seo a leanas: 

(a) a áirithiú go ndearbhóidh an Úcráin go rialta gur baineadh úsáid cheart as an 

maoiniú arna fháil ó bhuiséad an Aontais, go ndéanfaidh sí bearta iomchuí 

chun neamhrialtachtaí agus calaois a chosc agus, más gá, go dtabharfaidh sí 

caingean dlí chun aon chistí míleithreasaithe a cuireadh ar fáil faoin gCinneadh 

seo a aisghabháil;

(b) cosaint leasanna airgeadais an Aontais a áirithiú, agus foráil a dhéanamh go 

háirithe maidir le bearta sonracha i dtaca le calaois, éilliú agus aon 

neamhrialtachtaí eile a dhéanann dochar do chúnamh macra-airgeadais an 

Aontais a chosc agus a chomhrac, i gcomhréir le Rialacháin (CE, Euratom) 

Uimh. 2988/951agus (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 ón gComhairle2, agus 

Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 

gComhairle3; 

(c) údarú sainráite a thabhairt don Choimisiún, lena n-áirítear an Oifig Eorpach 

Frith-Chalaoise, nó a ionadaithe, seiceálacha a dhéanamh, lena n-áirítear 

seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair; 

1 Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2988/95 ón gComhairle an 18 Nollaig 1995 maidir le 
leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint (IO L 312, 23.12.1995, lch. 1).

2 Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 ón gComhairle an 11 Samhain 1996 maidir le 
seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair arna ndéanamh ag an gCoimisiún chun 
leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint i gcoinne na calaoise agus 
neamhrialtachtaí eile (IO L 292, 15.11.1996, lch. 2).

3 Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 11 Meán Fómhair 2013 maidir le himscrúduithe arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach 
Frith-Chalaoise (OLAF) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (Euratom) Uimh. 1074/1999 
ón gComhairle (IO L 248, 18.9.2013, lch. 1).
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(d) údarú sainráite a thabhairt don Choimisiún agus don Chúirt Iniúchóirí iniúchtaí 

a dhéanamh le linn agus i ndiaidh na tréimhse ina mbeidh cúnamh macra-

airgeadais an Aontais ar fáil, lena n-áirítear iniúchtaí ar dhoiciméid agus 

iniúchtaí ar an láthair, ar nós measúnuithe oibríochtúla; agus

(e) a áirithiú go bhfuil an tAontas i dteideal luath-aisíocaíocht na hiasachta i gcás 

inar suíodh, i dtaca le bainistiú chúnamh macra-airgeadais an Aontais, go raibh 

baint ag an Úcráin le gaon ghníomh calaoise nó éillithe nó le gníomhaíocht 

neamhdhleathach eile a dhéanfadh dochar do leasanna airgeadais an Aontais.

4. Sula gcuirfear cúnamh macra-airgeadais an Aontais chun feidhme, déanfaidh an 

Coimisiún a mheas, trí bhíthin measúnú oibríochtúil, a fhónta agus atá socruithe 

airgeadais na hÚcráine, na nósanna imeachta riaracháin, agus na sásraí rialaithe 

inmheánacha agus seachtracha is ábhartha maidir leis an gcúnamh.

Airteagal 7

1. Tabharfaidh coiste cúnamh don Choimisiún. Beidh an coiste sin ina choiste de réir 

bhrí Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

2. I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 de Rialachán 

(AE) Uimh. 182/2011.
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Airteagal 8

1. Faoin 30 Meitheamh gach bliain, cuirfidh an Coimisiún faoi bhráid Pharlaimint na 

hEorpa agus na Comhairle tuarascáil ar chun chun feidhme an Chinnidh seo sa 

bhliain roimhe sin, lena n-áirítear meastóireacht ar an gcur chun feidhme sin. Sa 

tuarascáil sin:

(a) scrúdófar an dul chun cinn atá déanta i dtaca le cúnamh macra-airgeadais an 

Aontais a chur chun feidhme;

(b) déanfar staid eacnamaíoch agus ionchais na hÚcráine a mheasúnú, mar aon leis 

an dul chun cinn atá déanta i dtaca leis na bearta beartais dá dtagraítear in 

Airteagal 3(1) a chur chun feidhme;

(c) luafar an chomhbhaint idir coinníollacha an bheartais eacnamaíoch a leagtar 

síos sa Mheabhrán Tuisceana, feidhmíocht leanúnach eacnamaíoch agus 

fhioscach na hÚcráine agus cinntí an Choimisiúin maidir le heisíoc na 

dtráthchodanna atá i dcúnamh macra-airgeadais an Aontais.

2. Tráth nach déanaí ná dhá bhliain tar éis don tréimhse fála dá dtagraítear in 

Airteagal 1(4) dul in éag, cuirfidh an Coimisiún faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa 

agus na Comhairle tuarascáil meastóireachta ex-post, ina ndéanfar measúnú ar 

thorthaí agus éifeachtúlacht an chúnaimh mhacra-airgeadais ón Aontas agus ar a 

mhéid a chuidigh sé i dtaca leis na cuspóirí a bhí leis an gcúnamh sin a bhaint amach.



PE621.665/ 22

GA

Airteagal 9

Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm an tríú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an 

Aontais Eorpaigh.

Arna dhéanamh in/sa …,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán An tUachtarán 


