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P8_TA(2018)0255 

Περαιτέρω μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ουκρανία 

***I 

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιουνίου 2018 σχετικά με 

την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 

χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Ουκρανία 

(COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 2018/0058(COD)) 

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

(COM(2018)0127), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 212 παράγραφος 2 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 

υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0108/2018), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

που εγκρίθηκε ταυτόχρονα με την απόφαση αριθ. 778/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Αυγούστου 2013, για την χορήγηση 

περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία1, 

– έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 

29ης Μαΐου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 

παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0183/2018), 

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω· 

                                                 
1  ΕΕ L 218 της 14.8.2013, σ. 15. 



 

 

2. εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που 

επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα· 

3. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την 

αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν 

προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις· 

4. αναθέτει στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, 

στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια. 

 

  



 

 

P8_TC1-COD(2018)0058 

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 

13 Ιουνίου 2018 εν όψει της έγκρισης απόφασης (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής 

χρηματοδοτικής συνδρομής στην Ουκρανία 

 

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του 

Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2018/947.) 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή υπενθυμίζουν ότι προϋπόθεση για τη 

χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής είναι η δικαιούχος χώρα να σέβεται 

τους ουσιαστικούς δημοκρατικούς μηχανισμούς, συμπεριλαμβανομένου ενός 

πολυκομματικού κοινοβουλευτικού συστήματος και του κράτους δικαίου, και να εγγυάται 

τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης παρακολουθούν την τήρηση 

αυτής της προϋπόθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής 

συνδρομής της Ένωσης. 

Υπό το πρίσμα των ανεκπλήρωτων προϋποθέσεων σχετικά με την καταπολέμηση της 

διαφθοράς και τη σχετική ακύρωση της τρίτης δόσης του προηγούμενου προγράμματος 

μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής βάσει της απόφασης (ΕΕ) 2015/601, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή τονίζουν ότι η περαιτέρω 

μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή θα εξαρτηθεί από την πρόοδο στην 

καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ουκρανία. Για τον σκοπό αυτό, οι όροι οικονομικής και 

χρηματοπιστωτικής πολιτικής του μνημονίου συμφωνίας που πρόκειται να συναφθεί μεταξύ 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, υποχρεώσεις για 

να ενισχύσει τη διακυβέρνηση, τις διοικητικές ικανότητες και τη θεσμική δομή, ιδίως για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ουκρανία, κυρίως όσον αφορά το σύστημα επαλήθευσης 

για την επαλήθευση των δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών, των δεδομένων 

που αφορούν την πραγματική κυριότητά και ένα εύρυθμα λειτουργών ειδικό δικαστήριο κατά 

της διαφθοράς, σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας. Πρέπει επίσης να 

λαμβάνονται υπόψη όροι σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και της φοροαποφυγής. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4, 

εάν δεν τηρούνται οι όροι, η Επιτροπή αναστέλλει προσωρινά ή ακυρώνει την εκταμίευση 

της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής. 

Πέρα από το να ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τις 

εξελίξεις σχετικά με τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή και να τους παρέχει τα 

σχετικά έγγραφα, η Επιτροπή, μετά από κάθε εκταμίευση, υποβάλλει έκθεση σχετικά με την 

τήρηση όλων των όρων οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής που συνδέονται με 

την εν λόγω εκταμίευση, και ιδίως εκείνων που αφορούν την καταπολέμηση της διαφθοράς. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή υπενθυμίζουν ότι η παρούσα 

μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή προς την Ουκρανία συμβάλλει σε κοινές αξίες με 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης και κοινωνικά υπεύθυνης 

ανάπτυξης που θα οδηγήσει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και τη μείωση της 

φτώχειας, και μια δέσμευση για μια ισχυρή κοινωνία των πολιτών. Η Επιτροπή συνοδεύει το 

σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση του μνημονίου συμφωνίας με 

την ανάλυση των αναμενόμενων κοινωνικών επιπτώσεων της μακροοικονομικής 

χρηματοδοτικής συνδρομής. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 αυτή η 

ανάλυση θα υποβληθεί στην επιτροπή των κρατών μελών και θα τεθεί στη διάθεση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου μέσω του μητρώου των εργασιών των 

επιτροπών. 


