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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Parlamentul European ar trebui să aprobe decizia privind acordarea de asistență 

macrofinanciară Ucrainei potrivit procedurii accelerate, fără amendamente, dat fiind faptul că 

aceasta reafirmă angajamentul de lungă durată al Parlamentului European și al Uniunii 

Europene față de procesul de reformă din Ucraina. Odată adoptată, această asistență 

macrofinanciară va contribui în mod concret la sprijinirea liderilor legitimi ai Ucrainei. 

Acordarea de asistență în timp util Ucrainei ar putea reduce din intensitatea unei crize a 

balanței de plăți care ar rămâne totuși gravă, amenințând stabilitatea financiară a acestei țări.  

Ucraina nu este o țară săracă. Ea a ajuns într-o situație financiară gravă din cauza 

neimplementării unor reforme structurale care ar fi trebuit implementate cu mult timp în 

urmă, din cauza proastei guvernări și a unor pierderi economice și financiare apărute ca 

urmare a războiului, a invaziei și a ocupației străine. 

Ucraina are nevoie de sprijin imediat, sporit și acordat în timp util, dat fiind faptul că luptă 

împotriva agresiunii ruse din estul țării, încercând, în același timp, să își reformeze statul și 

economia. Faptul că o țară se confruntă simultan cu două asemenea provocări este fără 

precedent în istoria europeană. 

Ucraina se confruntă cu o criză financiară și economică destabilizatoare, care este parțial 

consecința amputării a până la 20 % din economia sa de către agresor, precum și a urmărilor 

pe plan financiar și a costurilor efortului său de război pentru a se apăra. 

Pe lângă asistența macrofinanciară, care este necesară de urgență și trebuie să fie cât mai 

generoasă cu putință, UE ar trebui, de asemenea, să ia în calcul modalități creatoare care nu 

sunt de natură financiară și care ar putea ușura situația financiară a Ucrainei, reducând, astfel, 

nevoia acestei țări de asistență financiară în viitor. UE ar trebui să ia în calcul mai multe 

opțiuni: 

• statele membre ale UE ar trebui să faciliteze, prin toate mijloacele juridice și 

administrative cu putință, revenirea în mâinile ucrainenilor a tuturor acelor bunuri care 

au fost deținute în mod ilegal de foștii lideri politici și care se află în prezent ascunse și 

înghețate în bănci din UE. 

• UE ar trebui să garanteze faptul că, în cazul în care Ucraina recuperează bunurile 

deținute în mod ilegal de foștii lideri, acestea nu sunt redirecționate și utilizate pentru a 

satisface cerințe ale Rusiei, ci, în loc de aceasta, transferate spre beneficiul statului 

ucrainean, aflat în nevoie. 

• UE ar trebui să sprijine combaterea în continuare de către Ucraina a corupției endemice, 

deoarece acest lucru ar îmbunătăți în mod semnificativ veniturile fiscale ale statului. 

• UE ar putea, de asemenea, să contribuie la stabilitatea financiară a Ucrainei prin 

instituirea unui organism de investigație comun, care ar urma să monitorizeze asistența 

financiară acordată de UE Ucrainei. Un astfel de organism nu numai că ar garanta faptul 

că fondurile UE sunt cheltuite în mod adecvat, dar ar avea și rolul unei instituții de 

consolidare a capacităților, fiind compus din funcționari ucraineni și din experți ai UE în 
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domeniul combaterii corupției, transferându-i-se, astfel, Ucrainei cele mai bune practici 

ale UE în domeniul controlului financiar și al auditului. 

• Asistența UE ar trebui orientată către consolidarea celor mai vulnerabile sectoare ale 

economiei ucrainene, cum ar fi piața energiei, mediul de afaceri și administrația și 

politica fiscală, în vederea asigurării echilibrului financiar. Concentrându-se asupra 

acestor sectoare, UE își va maximiza contribuția la ușurarea constrângerilor de ordin 

financiar cu care se confruntă Ucraina. 

 

„Amicus certus in re incerta cernitur.” 

Ennius, în: Cicero, Laelius de Amicitia, 44 î.Hr., p. 64. 

 

****** 

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru comerț internațional, competentă 

în fond, să propună ca Parlamentul European să își adopte poziția în primă lectură preluând 

propunerea Comisiei. 
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