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LÜHISELGITUS 

Pärast Ukraina valitsuse palvet tegi Euroopa Komisjon ELi toimimise lepingu artikli 212 

alusel ettepaneku kehtestada Ukraina suhtes uus makromajandusliku finantsabi programm 

kuni 1 miljardi euro ulatuses, mis antakse kahes osas keskmise kuni pika tähtajaga 

laenudena.  

Kavandatud uus makromajanduslik finantsabi oleks täienduseks kolmele eelmisele 

makromajanduslikule finantsabile, mille maht oli kokku 3,4 miljardit eurot ja mida anti 

Ukrainale alates 2014. aastast. Abi andmiste raames maksti välja 2,8 miljardit eurot, 

sealhulgas 1,6 miljardit eurot 2014.–2015. aastal (n-ö MFA I ja II) ja kaks 600 miljoni eurost 

osamakset vastavalt 2015. aasta juulis ja 2017. aasta aprillis (MFA III). MFA III kohast 

kolmandat ja viimast 600 miljoni eurost osamakset, mis sõltus Ukraina ametiasutustega 

ühiselt kokku lepitud 21 poliitikameetme rakendamisest, välja ei makstud. Kuigi Ukraina 

täitis suure osa selle osamaksega seotud poliitilistest kohustustest, ei olnud 2018. aasta 

jaanuariks, mil abiperiood lõppes, rakendatud nelja meedet, millest kaks olid seotud 

korruptsiooni vastu võitlemisega. Nendest asjaoludest tulenevalt ei saanud komisjon viimast 

MFA III kohast osamakset teha ja see tühistati ametlikult 18. jaanuaril 2018. 

Kavandatud makromajandusliku finantsabi eesmärk on aidata Ukrainal katta osa 

täiendava välisrahastamise vajadustest aastatel 2018–2019, vähendades majanduse 

lühiajalist haavatavust seoses maksebilansi ja eelarvega. Lisaks annaks ELi abi stiimuleid 

Ukraina reformide kiirendamiseks, sest Ukraina ametiasutustega sõlmitaks vastastikuse 

mõistmise memorandum, millega nähtaks ette asjakohane meetmepakett majandusliku 

kohandamise ning korruptsioonivastaste ja struktuurireformide toetamiseks. Lisaks neljale 

riigile, mis ei ole idapartnerluse liikmed, saavad kuuest idapartnerluse riigist 

makromajandusliku finantsabi programmidest rahastust juba kolm riiki (Armeenia, Moldova 

ja Ukraina). 

Kuna Ukraina ei rakendanud MFA III-ga seotud poliitikaprogrammi täielikult, on asjakohane 

näha mõlema osamakse jaoks ette eritingimused. Eeskätt peavad need tingimused hõlmama 

ka meetmeid, mida eelmise programmi raames ei rakendatud, nagu on kirjeldatud 

allpool. 

 Komisjon peab nõudma avaliku sektori ametnike varadeklaratsioonide kontrolli 

puhul, et loodaks tulemuslik kontrollisüsteem, muu hulgas kasutades automaatset 

kontrollitarkvara, millel on otsene ja automaatne juurdepääs riiklikele andmebaasidele 

ja registritele. Seepärast peaks komisjon nõudma kavandatud uue makromajandusliku 

finantsabi puhul Ukrainaga kokku lepitavas memorandumis, et eespool nimetatud 

automaatne kontrollisüsteem oleks MFA IV programmi teise osamakse tegemise ajal 

loodud ja juba toimiks ning et oluline osa deklaratsioone kontrollitaks automaatse 

süsteemiga, kontrollides seejuures esmajärjekorras kõrgema taseme ametnikke.  

 Selliste andmete kontrollimiseks, mille ettevõtjad esitavad tegelike tulusaajate kohta, ja 

ettevõtjate aruandekohustuse täitmise tagamiseks, sealhulgas ELis, tuleks korraldada 

Ukraina ja ELi vahel eksperdivahetusi, et määrata kindlaks võimalikud sammud, mida 

Ukraina võiks jälgimiskorra rakendamiseks astuda. Sellele tuginedes tuleks 

memorandumis määrata makromajandusliku finantsabi IV programmi tingimuseks 

jälgimiskorraga seotud saavutatavad eesmärgid.  
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 Puiduekspordi keeld, mis ei ole kooskõlas kaubandust piiravate meetmete 

kasutamisest hoidumisega, kehtib endiselt ja vastutav Ukraina parlamendikomisjon ei 

ole selle kehtetuks tunnistamise seaduse vastuvõtmist veel kaalunud. Komisjon peaks 

tegema Ukraina ametiasutustega koostööd, et leida sellele probleemile lahendus, 

kasutades spetsiaalseid kaubandusinstrumente, eeskätt kahepoolset vaidluste 

lahendamise mehhanismi. 

 

Makromajandusliku finantsabi programmiga seotud tingimused on kasulik vahend, mis 

võimaldab stimuleerida reforme, eelkõige demokraatia ja õigusriigi põhimõtetega seotud 

reforme. Lisaks nendele reformidele püüab Ukraina valitsus praegu ellu viia täiendavaid 

põhiseaduslikke reforme. Valitsus on võtnud kohustuse muuta täiendavalt põhiseadust 

vastavalt Veneetsia komisjoni soovitustele, kuid makromajandusliku finantsabi osana oleks 

siiski asjakohane ka komisjoni ja Euroopa välisteenistuse järelevalve. 

 

Kuna tõhus võitlus korruptsiooni vastu on reformiprotsessi jaoks esmatähtis, tuleb antud 

kontekstis rõhutada vajadust Ukraina täiendavate jõupingutuste järele. Lisaks tuleb reageerida 

ELi murele kodanikuühiskonna aktivistide kohustuse pärast esitada elektroonilisi 

deklaratsioone ning kohtusüsteemi reformi pärast kõikidel tasanditel. On oluline, et enne, kui 

antakse täiendavat rahalist abi, täidaks Ukraina valitsus eelmistes makromajandusliku 

finantsabi programmides ja praeguses programmis sätestatud tingimusi.  

 

Sellest tulenevalt ning kooskõlas väliskomisjoni ja rahvusvahelise kaubanduse komisjoni 

kokkuleppega teha selles menetluses tihedat koostööd ning pärast hiljutist kogemust Euroopa 

Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldusega, mis on lisatud 4. juuli 2017. aasta 

otsusele, milles käsitletakse makromajandusliku finantsabi andmist Moldova Vabariigile, teeb 

väliskomisjon järgmise ettepaneku: 

 

1. kinnitada makromajandusliku finantsabi andmise eeltingimust, mis on seotud 

demokraatia, õigusriigi ja inimõigustega ning eeskätt korruptsioonivastase võitlusega, 

kuna see on väliskomisjoni jaoks äärmiselt oluline; 

2. tagada, et komisjon ja Euroopa välisteenistus jälgivad selle eeltingimuse täitmist kogu 

makromajandusliku finantsabi andmise perioodi ajal, et väljamakseid ei tehtaks enne, 

kui eesmärgid on täidetud;  

3. piirata siiski muudatusettepanekute arvu kahele – otsuse põhjenduse ja artikli kohta –, 

et tagada Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahelise kokkuleppe kiire saavutamine. 

 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Väliskomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil võtta arvesse järgmisi 

muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek 1 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 11 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Kuna Ukraina maksebilansis on ka 

pärast IMFi ja teiste mitmepoolsete 

institutsioonide vahendite arvessevõtmist 

märkimisväärne välisrahastamise 

puudujääk, loetakse Ukrainale antavat liidu 

makromajanduslikku finantsabi koos IMFi 

programmiga praeguses erandlikus 

olukorras asjakohaseks vastuseks Ukraina 

palvele toetada majanduse stabiliseerimist. 

Liidu makromajanduslik finantsabi toetaks 

Ukraina majanduse stabiliseerimist ja 

struktuurireformide kava, täiendades IMFi 

rahastamiskokkuleppe alusel 

kättesaadavaks tehtud vahendeid. 

(11) Kuna Ukraina maksebilansis on ka 

pärast IMFi ja teiste mitmepoolsete 

institutsioonide vahendite arvessevõtmist 

märkimisväärne välisrahastamise 

puudujääk, loetakse Ukrainale antavat liidu 

makromajanduslikku finantsabi koos IMFi 

programmiga praeguses erandlikus 

olukorras asjakohaseks vastuseks Ukraina 

palvele toetada majanduse stabiliseerimist. 

Liidu makromajanduslik finantsabi toetaks 

Ukraina majanduse stabiliseerimist ja 

sotsiaalselt vastutustundlikku 

struktuurireformide kava, täiendades IMFi 

rahastamiskokkuleppe alusel 

kättesaadavaks tehtud vahendeid. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 17 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Liidu makromajandusliku 

finantsabi andmise eeltingimus peaks 

olema see, et Ukraina järgib tulemuslikke 

demokraatlikke mehhanisme (sh 

parlamentaarne mitmeparteisüsteem) ja 

õigusriigi põhimõtet ning tagab 

inimõiguste austamise. Lisaks peaksid liidu 

makromajandusliku finantsabi konkreetsed 

eesmärgid suurendama Ukrainas riigi 

rahanduse juhtimise süsteemide tõhusust ja 

läbipaistvust ja nendega seotud 

aruandekohustust ning edendama 

jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu, 

töökohtade loomist ja eelarve 

konsolideerimist toetavaid 

struktuurireforme. Komisjon ja Euroopa 

välisteenistus peaksid nii eeltingimuste kui 

ka kõnealuste eesmärkide täitmist 

korrapäraselt jälgima. 

(17) Liidu makromajandusliku 

finantsabi (MFA) andmise eeltingimus 

peaks olema see, et Ukraina täidab 

eelmistele ja tulevastele 

makromajandusliku finantsabi 

programmidele lisatud tingimusi, eeskätt 

korruptsioonivastase võitlusega seotud 

tingimusi, ning järgib tulemuslikke 

demokraatlikke mehhanisme (sh 

parlamentaarne mitmeparteisüsteem) ja 

õigusriigi põhimõtet, mida peaks toetama 

sõltumatu kohtusüsteem, mis on 

võimeline tõhusalt korruptsiooni vastu 

võitlema, ning tagab inimõiguste 

austamise. Nendes tingimustes tuleks 

üksikasjalikus vastastikuse mõistmise 

memorandumis Ukrainaga kokku leppida. 

Lisaks peaksid liidu makromajandusliku 

finantsabi konkreetsed eesmärgid 

suurendama Ukrainas riigi rahanduse 

juhtimise süsteemide tõhusust ja 

läbipaistvust ja nendega seotud 
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aruandekohustust ning edendama 

jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu, 

töökohtade loomist ja eelarve 

konsolideerimist toetavaid 

struktuurireforme. Komisjon ja Euroopa 

välisteenistus peaksid nii eeltingimuste kui 

ka kõnealuste eesmärkide täitmist 

korrapäraselt jälgima kogu MFA andmise 

perioodi jooksul. Rahalise toetuse esimene 

osamakse tehakse alles pärast seda, kui 

eelmise MFA programmi viimase 

osamaksega seotud ellu viimata 

poliitikameetmed on täiel määral 

rakendatud. Komisjon peaks esitama selle 

eeltingimuse täitmise kohta üldsusele 

kättesaadava hinnangu, milles oleksid 

selgelt välja toodud hinnangus kasutatud 

võrdlusalused. 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 23 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(23) Liidu makromajandusliku 

finantsabi suhtes tuleks kohaldada 

majanduspoliitilisi tingimusi, mis 

sätestatakse vastastikuse mõistmise 

memorandumis. Selleks et tagada 

ühetaolised rakendamistingimused ja 

tõhusus, tuleks komisjonile anda volitused 

pidada Ukraina ametiasutustega 

liikmesriikide esindajate komitee 

järelevalve all kooskõlas määrusega (EL) 

nr 182/2011 kõnealuste tingimuste üle 

läbirääkimisi. Selle määruse kohaselt 

tuleks reeglina kohaldada 

nõuandemenetlust, kui määruses ei ole 

sätestatud teisiti. Võttes arvesse asjaolu, et 

üle 90 miljoni euro suurusel abil võib olla 

oluline mõju, on seda künnisväärtust 

ületavate tehingute puhul asjakohane 

kasutada kontrollimenetlust. Pidades 

silmas Ukrainale antava liidu 

makromajandusliku finantsabi suurust, 

tuleks kontrollimenetlust kohaldada 

vastastikuse mõistmise memorandumi 

(23) Liidu MFA tuleks anda ainult 

juhul, kui on täidetud tingimused, mis 

sätestatakse vastastikuse mõistmise 

memorandumis, mis peaks hõlmama ka 

asjakohaseid mõõtekriteeriume. Need 

tingimused ei tohiks seada ohtu riigi 

sotsiaal-majanduslikku stabiilsust ning 

peaksid olema mõõdetavalt seotud vaesuse 

vähendamise ja töökohtade loomisega. 

Selleks et tagada ühetaolised 

rakendamistingimused ja tõhusus, tuleks 

komisjonile anda volitused pidada Ukraina 

ametiasutustega kõnealuste tingimuste üle 

läbirääkimisi pärast vastavate Ukraina 

sidusrühmade ja sotsiaalpartneritega 

konsulteerimist ning liikmesriikide 

esindajate komitee järelevalve all 

kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011. 

Selle määruse kohaselt tuleks reeglina 

kohaldada nõuandemenetlust, kui määruses 

ei ole sätestatud teisiti. Võttes arvesse 

asjaolu, et üle 90 miljoni euro suurusel abil 

võib olla oluline mõju, on seda 
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vastuvõtmisel ning abi vähendamisel, 

peatamisel või tühistamisel, 

künnisväärtust ületavate tehingute puhul 

asjakohane kasutada kontrollimenetlust. 

Pidades silmas Ukrainale antava liidu 

MFA suurust, tuleks kontrollimenetlust 

kohaldada vastastikuse mõistmise 

memorandumi vastuvõtmisel ning abi 

vähendamisel, peatamisel või tühistamisel, 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõige 3 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liidu makromajandusliku finantsabi 

andmist korraldab komisjon kooskõlas 

IMFi ja Ukraina vahel sõlmitud 

kokkulepete või ühiste arusaamadega ning 

Euroopa naabruspoliitika raames ELi-

Ukraina assotsieerimislepingus (sealhulgas 

sätted põhjaliku ja laiaulatusliku 

vabakaubanduspiirkonna kohta) sätestatud 

majandusreformide peamiste põhimõtete 

ja eesmärkidega. 

Liidu makromajandusliku finantsabi 

andmist korraldab komisjon kooskõlas 

IMFi ja Ukraina vahel sõlmitud 

kokkulepete või ühiste arusaamadega ning 

Euroopa naabruspoliitika raames ELi-

Ukraina assotsieerimislepingus (sealhulgas 

sätted põhjaliku ja laiaulatusliku 

vabakaubanduspiirkonna kohta) sätestatud 

poliitiliste, institutsiooniliste, sotsiaal-

majanduslike ja majandusreformide 
põhimõtete ja eesmärkidega. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõige 3 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon teavitab korrapäraselt Euroopa 

Parlamenti ja nõukogu liidu 

makromajandusliku finantsabi, sealhulgas 

abi väljamaksmise vallas toimunud 

arengust ning esitab nendele 

institutsioonidele õigel ajal asjakohased 

dokumendid. 

Komisjon teavitab korrapäraselt Euroopa 

Parlamenti ja nõukogu liidu 

makromajandusliku finantsabi, sealhulgas 

abi väljamaksmise vallas toimunud 

arengust ja sellest, kui kaugele on Ukraina 

jõudnud temaga kokku lepitu 

rakendamisel, ning esitab nendele 

institutsioonidele õigel ajal asjakohased 

dokumendid. 
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Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 2 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liidu makromajandusliku 

finantsabi andmise eeltingimus on see, et 

Ukraina järgib tulemuslikke 

demokraatlikke mehhanisme (sh 

parlamentaarne mitmeparteisüsteem) ja 

õigusriigi põhimõtet ning tagab 

inimõiguste austamise. 

1. Liidu MFA andmise eeltingimus on 

see, et Ukraina täidab seniste ja tulevaste 

MFA programmidega seotud tingimusi, 

eeskätt seoses korruptsioonivastase 

võitlusega, järgib tulemuslikke 

demokraatlikke mehhanisme (sh 

parlamentaarne mitmeparteisüsteem) ja 

õigusriigi põhimõtet ning tagab 

inimõiguste, sh rahvusvähemuste 

austamise.  

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Euroopa Liidu ja Ukraina vahelises 

vastastikuse mõistmise memorandumis 

sätestatakse seetõttu MFA IV 

programmist osamaksete tegemiseks muu 

hulgas järgmised eeltingimused: 

 (a) võetakse vastu õigusaktid 

korruptsioonivastase kohtu loomise ja 

toimimise kohta kooskõlas Veneetsia 

komisjoni soovitustega, eeskätt kohtu 

pädevuse kohta, kohtunikukandidaatide 

sobivuse ja pädevuse kohta, kandidaatide 

valikuprotsessi kohta, milles osalevad 

rahvusvahelised eksperdid, ning 

kohtunike staatuse kohta; 

(b) luuakse riigiametnike 

varadeklaratsioonide tulemuslik 

kontrollisüsteem; 

 (c) korruptsioonivastase võitluse 

valdkonnas töötavad kodanikuühiskonna 

aktivistid vabastatakse varade 

elektroonilise deklareerimise kohustusest; 
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 (d) Ukraina keskvalimiskomisjoni 

koosseis kajastab poliitilist tasakaalu, 

esindades kõiki asjaomaseid poliitilisi 

jõude, eeskätt Ülemraadas esindatud jõud, 

ning sama koosseisu rakendatakse ka 

piirkondlike valimiskomisjonide ning 

ringkonna valimiskomisjonide 

koosseisude puhul. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 3 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon lepib vastavalt artikli 7 

lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele 

Ukraina ametiasutustega kokku liidu 

makromajandusliku finantsabi andmise 

eelduseks olevates selgelt määratletud 

majanduspoliitilistes ja finantstingimustes, 

milles on olulisel kohal struktuurireformid 

ja riigi rahanduse usaldusväärsus ning mis 

sätestatakse vastastikuse mõistmise 

memorandumis (edaspidi „vastastikuse 

mõistmise memorandum“), mis sisaldab 

kõnealuste tingimuste täitmise ajakava. 

Vastastikuse mõistmise memorandumis 

sätestatud majanduspoliitilised ja 

finantstingimused peavad olema kooskõlas 

artikli 1 lõikes 3 osutatud kokkulepete ja 

ühiste arusaamadega, sealhulgas Ukrainas 

IMFi toetusel rakendatavate 

makromajandusliku kohandamise ja 

struktuurireformi programmidega. 

1. Komisjon lepib vastavalt artikli 7 

lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele 

Ukraina ametiasutustega kokku liidu 

makromajandusliku finantsabi andmise 

eelduseks olevates selgelt määratletud 

poliitilistes ja finantstingimustes, milles on 

olulisel kohal sotsiaalselt 

vastutustundlikud struktuurireformid ja 

riigi rahanduse usaldusväärsus ning mis 

sätestatakse vastastikuse mõistmise 

memorandumis (edaspidi „vastastikuse 

mõistmise memorandum“), mis sisaldab 

kõnealuste tingimuste täitmise täpset 

ajakava ja konkreetseid mõõtekriteeriume. 

Vastastikuse mõistmise memorandumis 

sätestatud poliitilised ja finantstingimused 

peavad olema kooskõlas artikli 1 lõikes 3 

osutatud kokkulepete ja ühiste 

arusaamadega, sealhulgas Ukrainas IMFi 

toetusel rakendatavate makromajandusliku 

kohandamise ja struktuurireformi 

programmidega. 
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