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 EL 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να εγκρίνει την απόφαση χορήγησης μακροοικονομικής 

χρηματοδοτικής συνδρομής στην Ουκρανία μέσω ταχείας διαδικασίας, χωρίς τροποποιήσεις, 

καθώς κάτι τέτοιο επιβεβαιώνει τη μακρόχρονη δέσμευσή του και τη δέσμευση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τη μεταρρυθμιστική διαδικασία στην Ουκρανία. Η 

μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή, εφόσον εγκριθεί, θα συμβάλει ουσιαστικά στην 

υποστήριξη της νόμιμης ηγεσίας της Ουκρανίας. Η έγκαιρη παροχή χρηματοδοτικής 

συνδρομής στην Ουκρανία ενδέχεται να αμβλύνει τη συνεχιζόμενη σοβαρή κρίση του 

ισοζυγίου πληρωμών που απειλεί την οικονομική σταθερότητα της χώρας.  

Η Ουκρανία δεν είναι φτωχή χώρα. Βρέθηκε σε δύσκολη οικονομική κατάσταση λόγω της μη 

πραγματοποίησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που ήταν απαραίτητες από καιρό, της 

κακής διακυβέρνησης και των οικονομικών και δημοσιονομικών απωλειών που προκάλεσε ο 

πόλεμος, και η ξένη εισβολή και κατοχή. 

Η Ουκρανία χρειάζεται άμεση, αυξημένη και έγκαιρη υποστήριξη, όσο μάχεται κατά της 

ρωσικής επιθετικότητας στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ενώ ταυτόχρονα επιχειρεί να 

μεταρρυθμίσει το κράτος και την οικονομία της. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της 

Ευρώπης που μια χώρα αντιμετωπίζει παράλληλα δύο τέτοιες προκλήσεις. 

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει μια αποσταθεροποιητική δημοσιονομική και οικονομική κρίση, η 

οποία είναι εν μέρει αποτέλεσμα της απόσπασης του είκοσι τοις εκατό της οικονομίας της 

από τον επιτιθέμενο, καθώς και των δημοσιονομικών επιπτώσεων και δαπανών της 

προσπάθειάς της να αμυνθεί. 

Εκτός από την παροχή χρηματοδοτικής συνδρομής, την οποία η χώρα χρειάζεται επειγόντως 

και η οποία πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο γενναιόδωρη, η ΕΕ πρέπει επίσης να 

αναζητήσει δημιουργικές, μη χρηματοδοτικές οδούς, οι οποίες θα μπορούσαν να βελτιώσουν 

την οικονομική κατάσταση της Ουκρανίας και, με τον τρόπο αυτό, να ελαχιστοποιήσουν την 

ανάγκη της για χρηματοδοτική συνδρομή στο μέλλον. Η ΕΕ καλείται να μελετήσει διάφορες 

επιλογές: 

• Τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να διευκολύνουν, με όλα τα δυνατά νομικά και 

διοικητικά μέσα, την επιστροφή στους Ουκρανούς κατόχους τους των περιουσιακών 

στοιχείων που παρακρατήθηκαν παράνομα από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία και 

που αυτή τη στιγμή βρίσκονται κρυμμένα και δεσμευμένα σε τράπεζες της ΕΕ. 

• Η ΕΕ πρέπει να εξασφαλίσει ότι, αν η Ουκρανία ανακτήσει τα περιουσιακά στοιχεία 

που παρακρατήθηκαν παράνομα από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία, αυτά τα 

περιουσιακά στοιχεία δεν θα μεταφερθούν και δεν θα χρησιμοποιηθούν προς 

ικανοποίηση πιθανών ρωσικών αξιώσεων, αλλά θα διατεθούν προς όφελος του 

ουκρανικού κράτους, για να καλύψουν τις ανάγκες του. 

• Η ΕΕ πρέπει να υποστηρίξει τον αγώνα της Ουκρανίας κατά της ενδημικής διαφθοράς, 

καθώς κάτι τέτοιο θα αύξανε σημαντικά τα φορολογικά έσοδα του κράτους. 

• Η ΕΕ θα μπορούσε επίσης να στηρίξει την οικονομική σταθερότητα της Ουκρανίας 
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δημιουργώντας έναν κοινό διερευνητικό φορέα που θα παρακολουθεί τη 

χρηματοδοτική συνδρομή από την ΕΕ στην Ουκρανία. Ο φορέας αυτός όχι μόνο θα 

διασφαλίσει την ορθή διάθεση των κεφαλαίων της ΕΕ, αλλά θα λειτουργήσει και ως 

οργανισμός ανάπτυξης ικανοτήτων, εφόσον θα αποτελείται από Ουκρανούς 

αξιωματούχους και εμπειρογνώμονες της ΕΕ σε θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς, 

και με τον τρόπο αυτό θα μεταφέρει στην Ουκρανία τις καλύτερες πρακτικές της ΕΕ 

όσον αφορά τον δημοσιονομικό και λογιστικό έλεγχο. 

• Η παροχή χρηματοδοτικής συνδρομής πρέπει να έχει στόχο την ενδυνάμωση, μέσω της 

υποστήριξης της δημοσιονομικής ισορροπίας, των πλέον ευπαθών τομέων της 

ουκρανικής οικονομίας, όπως η αγορά ενέργειας, το επιχειρησιακό περιβάλλον και η 

φορολογική διοίκηση και πολιτική. Στοχεύοντας σε αυτούς τους τομείς, η ΕΕ θα 

μεγιστοποιήσει τη συμβολή της στην άμβλυνση των οικονομικών δυσχερειών της 

Ουκρανίας. 

 

«Ο φίλος τον φίλον εν κινδύνοις γιγνώσκει.» 

Έννιος, στο: «Laelius de Amicitia» του Κικέρωνα, 44 π.Χ., σελ. 64. 

 

****** 

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι 

αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη 

ανάγνωση, αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής. 
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