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ĪSS PAMATOJUMS 

Pamatojoties uz Ukrainas valdības lūgumu, Eiropas Komisija, balstoties uz LESD 212. pantu, 

ir ierosinājusi izveidot jaunu makrofinansiālās palīdzības (MFP) programmu Ukrainai par 

summu līdz EUR 1 miljardam, kas sniedzama kā vidēja termiņa un ilgtermiņa 

aizdevumi divās daļās.  

Ierosinātā jaunā MFP darbība papildinātu iepriekšējās trīs MFP darbības, kuru kopējā 

vērtība ir EUR 3,4 miljardi un kuras ir piedāvātas Ukrainai kopš 2014. gada. Šo darbību 

ietvaros kopā ir izmaksāti EUR 2,8 miljardi, tostarp EUR 1,6 miljardi 2014. un 2015. gadā (tā 

sauktās MFP I un II ietvaros) un divas daļas katra EUR 600 miljonu apmērā 2015. gada jūlijā 

un 2017. gada aprīlī (MFP III ietvaros). Trešā un pēdējā daļa EUR 600 miljonu apmērā 

MFP III ietvaros netika izmaksāta, jo tā bija saistīta ar 21 politikas pasākuma īstenošanu, par 

ko bija panākta kopīga vienošanās ar Ukrainas iestādēm. Kaut arī Ukraina bija izpildījusi 

daudzas politikas saistības, no kā bija atkarīgs šis maksājums, četri pasākumi, ieskaitot divus, 

kas saistīti ar korupcijas apkarošanu, nebija īstenoti laikposmā, kurā bija pieejama attiecīgā 

palīdzība (līdz 2018. gada janvārim). Ņemot vērā šos apstākļus, Komisija nevarēja izmaksāt 

pēdējo maksājumu MFP III ietvaros, un tas tika oficiāli atcelts 2018. gada 18. janvārī. 

Ierosinātās MFP mērķis ir palīdzēt Ukrainai segt daļu no tās papildu ārējā finansējuma 

vajadzībām 2018. un 2019. gadam, lai mazinātu ekonomikas īstermiņa maksājumu bilances 

problēmas un fiskālo neaizsargātību. Turklāt ES palīdzība radītu stimulu pastiprināt 

Ukrainas centienus veikt reformas, vienojoties ar Ukrainas iestādēm par saprašanās 

memorandu, kurā ietverta pienācīga pasākumu pakete, kuru mērķis ir atbalstīt ekonomikas 

korekcijas un strukturālas un korupcijas apkarošanas reformas. MFP programmas jau izmanto 

vēl trīs no sešām Austrumu partnerības valstīm (Armēnija, Moldova un Ukraina) un četras 

valstis, kas nav iesaistītas Austrumu partnerībā. 

Ņemot vērā to, ka Ukraina nepilnīgi īstenoja ar MFP III saistīto politikas programmu, ir 

lietderīgi iekļaut īpašus nosacījumus attiecībā uz katru no šīs palīdzības abām daļām. 

Konkrētāk ar šiem nosacījumiem ir cita starpā jāparedz arī šādi pasākumi, kuri netika 

īstenoti iepriekšējā programmā. 

 Attiecībā uz valsts ierēdņu aktīvu deklarāciju pārbaudi Komisijai ir jāpieprasa 

izveidot efektīvu pārbaudes sistēmu, tostarp izmantojot automātiskās pārbaudes 

programmatūru, kam ir tieša un automātiska piekļuve valsts datubāzēm un reģistriem. 

Attiecībā uz saprašanās memorandu, par ko jāvienojas ar Ukrainu saskaņā ar jauno 

ierosināto MFP darbību, Komisijai MFP IV programmas otrā maksājuma izmaksas brīdī 

būtu jāpieprasa, lai būtu ieviesta un darbotos minētā automātiskās pārbaudes sistēma un, 

izmantojot šo sistēmu, tiktu pārbaudīts ievērojams skaits deklarāciju, prioritārā kārtībā 

pārbaudot augsta līmeņa amatpersonu deklarācijas.  

 Attiecībā uz tādu datu pārbaudi, ko uzņēmumi sniedz par saviem faktiskajiem 

īpašniekiem un uzņēmumu ziņošanas pienākumu, cita starpā Eiropas Savienībā, starp 

Ukrainu un ES būtu jāorganizē ekspertu apmaiņa, lai noteiktu, kādi posmi Ukrainai 

jāveic, lai īstenotu pārbaudes mehānismu. Pamatojoties uz to, saprašanās memorandā kā 

nosacījums MFP IV programmas ietvaros būtu jānosaka konkrēti pārbaudes mehānisma 

kritēriji.  

 Joprojām ir spēkā koksnes eksporta aizliegums, kas nav saderīgs ar tirdzniecību 

ierobežojušu pasākumu nepiemērošanu, un tiesību akts par šā aizlieguma atcelšanu 
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joprojām ir jāizskata atbildīgajā parlamentārajā komitejā Ukrainā. Komisijai būtu 

jāsadarbojas ar Ukrainas iestādēm, lai rastu risinājumu šim ierobežojumam, izmantojot 

īpašus tirdzniecības instrumentus, jo īpaši divpusēju domstarpību izšķiršanas 

mehānismu. 

 

Nosacījumi, ar kādiem tiek piešķirta MFP, ir lietderīgs instruments, lai stimulētu reformas, jo 

īpaši tās, kas saistītas ar demokrātiju un tiesiskumu. Papildus šīm reformām Ukrainas valdība 

šobrīd cenšas panākt arī konstitucionālas reformas. Valdība ir apņēmusies turpināt grozījumu 

izdarīšanu konstitūcijā saskaņā ar Venēcijas komisijas ieteikumiem, tomēr būtu atbilstīgi — 

arī kā daļu no MFP — paredzēt, ka Komisija un EĀDD veic pārraudzību šajā jomā. 

 

Tā kā efektīva cīņa pret korupciju ir galvenais reformas procesa elements, ir jāuzsver, ka 

Ukrainai šajā sakarībā ir jāīsteno turpmāki centieni. Ir jāpievēršas arī ES bažām saistībā ar 

pilsoniskās sabiedrības aktīvistu pienākumu iesniegt e-deklarācijas, kā arī tieslietu nozares 

reformai visos līmeņos. Ir svarīgi, lai pirms turpmāka finansiāla atbalsta izmaksas Ukrainas 

valdība īstenotu nosacījumus, kas norādīti iepriekšējās un pašreizējā MFP.  

 

Tādējādi saskaņā ar Ārlietu komitejas un Starptautiskās tirdzniecības komitejas vienošanos 

par ciešu sadarbību šīs procedūras laikā un ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un 

Komisijas neseno kopīgo paziņojumu, kas pievienots 2017. gada 4. jūlija lēmumam par 

makrofinansiālās palīdzības piešķiršanu Moldovas Republikai, Ārlietu komiteja ierosina: 

 

1. atkārtoti apstiprināt, ka priekšnoteikums makrofinansiālās palīdzības piešķiršanai ir 

saistīts ar demokrātiju, tiesiskumu, cilvēktiesībām un jo īpaši cīņu pret korupciju, jo 

šie aspekti Ārlietu komitejai ir ārkārtīgi svarīgi; 

2. nodrošināt, ka Komisija un EĀDD uzrauga šā priekšnoteikuma ievērošanu visā MFP 

ciklā, lai izmaksa netiktu veikta, kamēr nav sasniegti mērķi;   

3. tomēr ierobežot grozījumu skaitu līdz diviem grozījumiem, vienu atļaujot veikt 

lēmuma apsvērumos un otru — lēmuma pantos, lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un 

Padomes ātru vienošanos. 

 

GROZĪJUMI 

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju ņemt 

vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Lēmuma priekšlikums 

11. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) Ņemot vērā to, ka Ukrainas 

maksājumu bilancē saglabājas būtisks ārējā 

(11) Ņemot vērā to, ka Ukrainas 

maksājumu bilancē saglabājas būtisks ārējā 
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finansējuma iztrūkums, kas pārsniedz SVF 

un citu daudzpusēju iestāžu piešķirtos 

resursus, pašreizējos ārkārtas apstākļos 

Savienības makrofinansiālā palīdzība, kuru 

paredzēts sniegt Ukrainai, ir uzskatāma par 

piemērotu atbildi uz Ukrainas lūgumu 

atbalstīt ekonomikas stabilizāciju saistībā 

ar SVF programmu. Savienības 

makrofinansiālā palīdzība atbalstītu 

Ukrainas ekonomikas stabilizācijas un 

strukturālo reformu programmu, papildinot 

resursus, kas pieejami saskaņā ar SVF 

atbalsta vienošanos. 

finansējuma iztrūkums, kas pārsniedz SVF 

un citu daudzpusēju iestāžu piešķirtos 

resursus, pašreizējos ārkārtas apstākļos 

Savienības makrofinansiālā palīdzība, kuru 

paredzēts sniegt Ukrainai, ir uzskatāma par 

piemērotu atbildi uz Ukrainas lūgumu 

atbalstīt ekonomikas stabilizāciju saistībā 

ar SVF programmu. Savienības 

makrofinansiālā palīdzība atbalstītu 

Ukrainas ekonomikas stabilizācijas un 

sociāli atbildīgu strukturālo reformu 

programmu, papildinot resursus, kas 

pieejami saskaņā ar SVF atbalsta 

vienošanos. 

 

Grozījums Nr.  2 

Lēmuma priekšlikums 

17. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) Savienības makrofinansiālās 

palīdzības piešķiršanas priekšnoteikumam 

vajadzētu būt tādam, ka Ukrainā tiek 

ievēroti efektīvi demokrātiskie mehānismi, 

tostarp daudzpartiju parlamentārā sistēma 

un tiesiskums, un tiek garantēta 

cilvēktiesību ievērošana. Turklāt ar 

Savienības makrofinansiālās palīdzības 

konkrētajiem mērķiem būtu jāuzlabo 

publiskā sektora finanšu pārvaldības 

sistēmu efektivitāte, pārredzamība un 

pārskatatbildība Ukrainā un būtu jāveicina 

strukturālās reformas, kuru mērķis ir 

atbalstīt ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, 

darbvietu izveidi un fiskālo konsolidāciju. 

Komisijai un Eiropas Ārējās darbības 

dienestam būtu regulāri jāuzrauga gan 

priekšnoteikumu izpilde, gan minēto mērķu 

sasniegšana. 

(17) Savienības makrofinansiālās 

palīdzības (MFP) piešķiršanas 

priekšnoteikumam vajadzētu būt tādam, ka 

Ukrainā tiek ievēroti nosacījumi, kas 

saistīti ar iepriekšējām un turpmākajām 

MFP programmām, jo īpaši tie, kas 

attiecas uz cīņu pret korupciju, un efektīvi 

demokrātiskie mehānismi, tostarp 

daudzpartiju parlamentārā sistēma un 

tiesiskums, kas būtu jāatbalsta, izmantojot 

neatkarīgu tiesu sistēmu, kura spēj 

efektīvi cīnīties pret korupciju, un tiek 

garantēta cilvēktiesību ievērošana. Par 

šiem nosacījumiem būtu jāvienojas ar 

Ukrainu detalizēti izstrādātā saprašanās 

memorandā. Turklāt ar Savienības 

makrofinansiālās palīdzības konkrētajiem 

mērķiem būtu jāuzlabo publiskā sektora 

finanšu pārvaldības sistēmu efektivitāte, 

pārredzamība un pārskatatbildība Ukrainā 

un būtu jāveicina strukturālās reformas, 

kuru mērķis ir atbalstīt ilgtspējīgu un 

iekļaujošu izaugsmi, darbvietu izveidi un 

fiskālo konsolidāciju. Komisijai un Eiropas 

Ārējās darbības dienestam visā 

makrofinansiālās palīdzības sniegšanas 
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laikā būtu regulāri jāuzrauga gan šo 

priekšnoteikumu izpildīšana, gan minēto 

mērķu sasniegšana. Iespēja izmaksāt 

finansiālās palīdzības pirmo maksājumu 

būtu jānodrošina tikai pēc tam, kad ir 

pilnībā īstenoti neizpildītie politikas 

pasākumi, kas bija saistīti ar iepriekšējās 

MFP programmas galīgo maksājumu. 

Komisijai savā novērtējumā būtu jāsniedz 

publisks novērtējums par šī 

priekšnoteikuma izpildi, tostarp skaidri 

norādot novērtēšanā izmantotos kritērijus. 

Grozījums Nr.  3 

Lēmuma priekšlikums 

23. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(23) Uz Savienības makrofinansiālo 

palīdzību būtu jāattiecina ekonomikas 

politikas nosacījumi, kas jāparedz 

saprašanās memorandā. Lai nodrošinātu 

vienotus īstenošanas nosacījumus un 

panāktu efektivitāti, Komisija būtu 

jāpilnvaro risināt sarunas par šādiem 

nosacījumiem ar Ukrainas iestādēm 

dalībvalstu pārstāvju komitejas uzraudzībā 

saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011. 

Saskaņā ar minēto regulu parasti būtu 

jāpiemēro konsultēšanās procedūra visos 

gadījumos, izņemot tos, kas paredzēti 

minētajā regulā. Ņemot vērā to, cik liela 

ietekme var būt palīdzībai, kas pārsniedz 

EUR 90 miljonus, ir lietderīgi paredzēt, ka 

attiecībā uz darbībām, kuras pārsniedz 

minēto robežvērtību, ir jāizmanto 

pārbaudes procedūra. Ņemot vērā 

Savienības makrofinansiālās palīdzības 

summu, kas paredzēta Ukrainai, saprašanās 

memoranda pieņemšanai, kā arī palīdzības 

samazināšanai, apturēšanai vai atcelšanai 

būtu jāpiemēro pārbaudes procedūra, 

(23) Uz Savienības MFP būtu 

jāattiecina nosacījumi, kuri jāparedz 

saprašanās memorandā un kuros būtu 

jāietver arī atbilstīgi mērīšanas kritēriji. 

Minētie nosacījumi nedrīkst apdraudēt 

valsts sociālekonomisko stabilitāti, un 

tiem vajadzētu būt samērīgi saistītiem ar 

nabadzības izskaušanu un jaunu 

darbvietu veidošanu. Lai nodrošinātu 

vienotus īstenošanas nosacījumus un 

panāktu efektivitāti, Komisija pēc 

apspriešanās ar attiecīgajām 

ieinteresētajām personām un sociālajiem 

partneriem Ukrainā būtu jāpilnvaro risināt 

sarunas par šādiem nosacījumiem ar 

Ukrainas iestādēm dalībvalstu pārstāvju 

komitejas uzraudzībā saskaņā ar Regulu 

(ES) Nr. 182/2011. Saskaņā ar minēto 

regulu parasti būtu jāpiemēro 

konsultēšanās procedūra visos gadījumos, 

izņemot tos, kas paredzēti minētajā regulā. 

Ņemot vērā to, cik liela ietekme var būt 

palīdzībai, kas pārsniedz EUR 90 miljonus, 

ir lietderīgi paredzēt, ka attiecībā uz 

darbībām, kuras pārsniedz minēto 

robežvērtību, ir jāizmanto pārbaudes 

procedūra. Ņemot vērā Savienības MFP 

summu, kas paredzēta Ukrainai, saprašanās 

memoranda pieņemšanai, kā arī palīdzības 
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samazināšanai, apturēšanai vai atcelšanai 

būtu jāpiemēro pārbaudes procedūra, 

 

Grozījums Nr.  4 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 3. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Savienības makrofinansiālās palīdzības 

izmaksāšanu pārvalda Komisija saskaņā ar 

nolīgumiem vai vienošanos, kas panākta 

starp Starptautisko Valūtas fondu (SVF) un 

Ukrainu, un atbilstīgi ekonomikas reformu 

pamatprincipiem un mērķiem, kas 

izklāstīti saskaņā ar Eiropas 

kaimiņattiecību politiku (EKP) noslēgtajā 

ES un Ukrainas asociācijas nolīgumā, kas 

paredz arī padziļinātas un visaptverošas 

brīvās tirdzniecības zonas izveidi. 

Savienības makrofinansiālās palīdzības 

izmaksāšanu pārvalda Komisija saskaņā ar 

nolīgumiem vai vienošanos, kas panākta 

starp Starptautisko Valūtas fondu (SVF) un 

Ukrainu, un atbilstīgi politisku, 

institucionālu, sociālekonomisku un 

ekonomikas reformu principiem un 

mērķiem, kas izklāstīti saskaņā ar Eiropas 

kaimiņattiecību politiku (EKP) noslēgtajā 

ES un Ukrainas asociācijas nolīgumā, kas 

paredz arī padziļinātas un visaptverošas 

brīvās tirdzniecības zonas izveidi. 

 

Grozījums Nr.  5 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 3. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija regulāri informē Eiropas 

Parlamentu un Padomi par norisēm saistībā 

ar Savienības makrofinansiālo palīdzību, 

tostarp par tās izmaksāšanu, un laikus 

iesniedz minētajām iestādēm attiecīgos 

dokumentus. 

Komisija regulāri informē Eiropas 

Parlamentu un Padomi par norisēm saistībā 

ar Savienības makrofinansiālo palīdzību, 

cita starpā par tās izmaksāšanu, un to, cik 

lielā mērā Ukraina ir īstenojusi savu 

apņemšanos, un laikus iesniedz minētajām 

iestādēm attiecīgos dokumentus. 
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Grozījums Nr.  6 

Lēmuma priekšlikums 

2. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Priekšnoteikums Savienības 

makrofinansiālās palīdzības piešķiršanai ir 

tas, ka Ukrainā tiek ievēroti efektīvi 

demokrātiskie mehānismi, tostarp 

daudzpartiju parlamentārā sistēma un 

tiesiskums, un tiek garantēta cilvēktiesību 

ievērošana. 

1. Priekšnoteikums Savienības MFP 

piešķiršanai ir tas, ka Ukrainā tiek ievēroti 

nosacījumi, kas saistīti ar iepriekšējām un 

turpmākajām MFP programmām, jo īpaši 

tie, kas attiecas uz korupcijas apkarošanu, 

efektīviem demokrātiskiem mehānismiem, 

tostarp daudzpartiju parlamentāro sistēmu 

un tiesiskumu, un tiek garantēta 

cilvēktiesību ievērošana, tostarp 

mazākumtautību tiesību ievērošana.  

 

Grozījums Nr.  7 

Lēmuma priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Tādēļ Eiropas Savienības un Ukrainas 

saprašanās memorandā norāda, ka 

priekšnoteikumi ar MFP IV programmas 

saistīto maksājumu veikšanai cita starpā 

ir šādi: 

 (a) tiek pieņemti tiesību akti par 

korupcijas apkarošanas tiesas izveidi un 

darbību, kas atbilst Venēcijas komisijas 

ieteikumiem, jo īpaši attiecībā uz tiesas 

kompetenci, kandidātu atbilstību tiesneša 

amatam un viņu kompetenci, kandidātu 

atlases procesu, kurā piedalās 

starptautiski eksperti, un tiesnešu statusu; 

(b) ir ieviesta sistēma valsts ierēdņu 

sniegto aktīvu deklarāciju efektīvai 

pārbaudei; 

 (c) pilsoniskās sabiedrības aktīvisti, 

kas darbojas korupcijas apkarošanas 

jomā, ir atbrīvoti no pienākuma sniegt e-

deklarācijas par aktīviem; 

 (d) Ukrainas Centrālās vēlēšanu 
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komisijas sastāvs ir politiski līdzsvarots, 

un tajā ir pārstāvēti visi nozīmīgie 

politiskie spēki, jo īpaši tie, kas ir 

pārstāvēti Augstākajā Radā, un pēc tā 

piemēra tiek veidots visu apgabala 

vēlēšanu komisiju, kā arī visu vēlēšanu 

iecirkņu komisiju sastāvs; 

 

Grozījums Nr.  8 

Lēmuma priekšlikums 

3. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Komisija saskaņā ar 7. panta 2. 

punktā minēto pārbaudes procedūru 

vienojas ar Ukrainas iestādēm par skaidri 

definētiem ekonomikas politikas un 

finanšu nosacījumiem, kuriem jāattiecas uz 

Savienības makrofinansiālo palīdzību un 

kuros galvenā uzmanība ir pievērsta 

strukturālām reformām un stabilām 

publiskajām finansēm, un kuri jāizklāsta 

saprašanās memorandā (“saprašanās 

memorands”), iekļaujot tajā arī minēto 

nosacījumu izpildes grafiku. Saprašanās 

memorandā izklāstītie ekonomikas 

politikas un finanšu nosacījumi atbilst 1. 

panta 3. punktā minētajiem nolīgumiem vai 

kārtībai, tostarp makroekonomikas 

korekciju un strukturālo reformu 

programmām, ko Ukraina īsteno ar SVF 

atbalstu.  

1. Komisija saskaņā ar 7. panta 2. 

punktā minēto pārbaudes procedūru 

vienojas ar Ukrainas iestādēm par skaidri 

definētiem politiskiem un finanšu 

nosacījumiem, kuriem jāattiecas uz 

Savienības makrofinansiālo palīdzību un 

kuros galvenā uzmanība ir pievērsta sociāli 

atbildīgām strukturālām reformām un 

stabilām valsts finansēm, un kuri jāizklāsta 

saprašanās memorandā (“saprašanās 

memorands”), kurā attiecībā uz minēto 

nosacījumu izpildi iekļauj arī precīzu 

grafiku un īpašus mērīšanas kritērijus. 

Saprašanās memorandā izklāstītie politikas 

un finanšu nosacījumi atbilst 1. panta 3. 

punktā minētajiem nolīgumiem vai 

kārtībai, tostarp makroekonomikas 

korekciju un strukturālo reformu 

programmām, ko Ukraina īsteno ar SVF 

atbalstu. 
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