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ĪSS PAMATOJUMS 

Eiropas Parlamentam būtu jāatbalsta lēmums piešķirt makrofinansiālo palīdzību Ukrainai, 

izmantojot paātrinātu procedūru bez grozījumiem, jo tādējādi tas atkārtoti apstiprinās Eiropas 

Parlamenta un Eiropas Savienības ilggadējo apņemšanos veicināt reformu procesu Ukrainā. 

Pēc lēmuma pieņemšanas makrofinansiālā palīdzība būtiski veicinās atbalstu Ukrainas 

likumīgajiem vadītājiem. Savlaicīga palīdzība Ukrainai varētu atvieglot smago maksājumu 

bilances krīzi, kas joprojām  apdraud valsts finanšu stabilitāti.  

Ukraina nav nabadzīga valsts. Tā atrodas smagā finansiālā stāvoklī strukturālo reformu 

trūkuma dēļ (šādas reformas bijušas nepieciešamas jau sen, taču nav īstenotas), sliktas 

pārvaldības un ekonomisko un finansiālo zaudējumu dēļ, ko izraisījis karš, ārvalstu iebrukums 

un okupācija. 

Ukrainai, kas cīnās pret Krievijas agresiju valsts austrumos un tajā pašā laikā cenšas reformēt 

valsti un ekonomiku, ir vajadzīgs tūlītējs, pastiprināts un savlaicīgs atbalsts. Līdz šim neviena 

Eiropas valsts nav vienlaikus saskārusies ar diviem šāda mēroga uzdevumiem. 

Ukrainu apdraud destabilizējoša finanšu un ekonomikas krīze, ko daļēji izraisījis tas, ka 

agresors ir atdalījis līdz pat 20 procentiem tās tautsaimniecības, kā arī nolūkā aizsargāt savu 

valsti veikto karadarbības pasākumu finansiālās sekas un izmaksas. 

Papildus makrofinansiālajai palīdzībai, kas jāsniedz steidzami un pēc iespējas dāsni, ES arī 

būtu jāpēta citi radošas un nefinansiālas palīdzības veidi, kas varētu atvieglināt Ukrainas 

finanšu stāvokli un tādējādi samazināt tās vajadzību pēc turpmākas finansiālas palīdzības. ES 

varētu apsvērt vairākas turpmāk minētās iespējas. 

• ES dalībvalstīm būtu ar visiem iespējamiem juridiskiem un administratīviem līdzekļiem 

jāveicina, lai Ukraina atgūtu aktīvus, ko nelikumīgi piesavinājās bijusī politiskā vadība 

un kas tagad ir paslēpti un iesaldēti ES bankās. 

• Ja Ukraina atgūtu aktīvus, ko nelikumīgi piesavinājās iepriekšējā vadība, šie aktīvi 

nebūtu jānovirza jebkādu Krievijas prasību apmierināšanai, bet gan jānodod Ukrainas 

valstij, kas atrodas grūtā situācijā. 

• ES būtu jāturpina atbalstīt Ukrainas cīņu pret sistēmisko korupciju, jo tās sekmes šajā 

jomā ievērojami uzlabotu valsts nodokļu ieņēmumus. 

• ES arī varētu sekmēt Ukrainas finanšu stabilitāti, izveidojot kopīgu izmeklēšanas 

struktūru, kas uzraudzītu ES finansiālo palīdzību Ukrainai. Šāda struktūra ne vien 

nodrošinātu to, ka ES finansējums tiek pienācīgi izmantots, bet arī kalpotu kā spēju 

veidošanas institūcija, jo tās sastāvu veidotu Ukrainas ierēdņi un korupcijas novēršanas 

eksperti no ES un tādējādi Ukrainai tiktu nodotas zināšanas par ES paraugpraksi finanšu 

kontrolē un revīzijā. 

• ES palīdzība būtu jāizmanto, lai stiprinātu Ukrainas ekonomikas visneaizsargātākās 

jomas, piemēram, enerģētikas tirgu, uzņēmējdarbības vidi un nodokļu pārvaldību, tā 

ietekmējot Ukrainas finanšu līdzsvaru. Mērķtiecīgi pievēršoties šīm jomām, ES 
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maksimāli palielinātu savu ieguldījumu Ukrainas finanšu grūtību mazināšanā. 

 

Amicus certus in re incerta cernitur. 

Ennijs, citējis Cicerons, Laelius de Amicitia, 44. g. p. m. ē., 64. lpp. 
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Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju ierosināt 

Eiropas Parlamentam pieņemt nostāju pirmajā lasījumā, apstiprinot Komisijas priekšlikumu. 
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