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

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0127), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

2 kohdan ja 212 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 

Euroopan parlamentille (C8-0108/2018), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

3 kohdan, 

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteisen julistuksen, joka on 

annettu yhdessä makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Georgialle 

12. elokuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 

N:o 778/2013/EU1 kanssa, 

– ottaa huomioon neuvoston edustajan 29. toukokuuta 2018 päivätyllä kirjeellä antaman 

sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan, 

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön ja ulkoasiainvaliokunnan 

lausunnon (A8-0183/2018), 

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan; 

2. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan Euroopan parlamentin, neuvoston ja 

komission yhteisen lausuman; 
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3. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 

korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti; 

4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 

  



P8_TC1-COD(2018)0058 

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. kesäkuuta 

2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EU) 2018/… antamiseksi 

makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle 

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa 

lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2018/947.) 

 

  



LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE 

EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION YHTEINEN 

LAUSUMA 

 

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio muistuttavat, että makrotaloudellisen 

rahoitusavun myöntämisen ennakkoedellytyksenä on se, että avunsaajamaa noudattaa 

tehokkaita demokratiamekanismeja, kuten parlamentaarista monipuoluejärjestelmää, sekä 

oikeusvaltioperiaatetta ja takaa ihmisoikeuksien kunnioittamisen. 

Komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinnon yksiköt valvovat tämän ennakkoehdon täyttymistä 

unionin makrotaloudellisen rahoitusavun koko elinkaaren ajan. 

Kun otetaan huomioon korruption torjuntaa koskevien ehtojen täyttämättä jättäminen sekä 

siihen liittyvä päätöksen (EU) 2015/601 mukaisen makrotaloudellisen rahoitusavun aiemman 

ohjelman kolmannen erän peruuttaminen, parlamentti, neuvosto ja komissio korostavat, että 

tuleva makrotaloudellinen apu riippuu siitä, miten Ukraina edistyy korruption torjunnassa. 

Siksi Euroopan unionin ja Ukrainan välillä tehtävään yhteisymmärryspöytäkirjaan sisältyvät 

talouspolitiikkaa ja rahoitusta koskevat ehdot käsittävät muun muassa velvoitteita, joiden 

mukaan Ukrainan on vahvistettava erityisesti korruption torjunnassa hallintoa, hallinnollista 

kapasiteettia ja instituutioita. Tämä koskee erityisesti omaisuusilmoitusten 

tarkastusjärjestelmää, yritysten todellisten edunsaajien tietojen tarkistamista ja hyvin toimivaa 

korruption vastaista tuomioistuinta Venetsian komission suositusten mukaisesti. On otettava 

huomioon myös rahanpesun ja veronkierron torjumiseen liittyvät ehdot. Komissio keskeyttää 

unionin makrotaloudellisen rahoitusavun maksamisen tilapäisesti tai peruuttaa sen 4 artiklan 

4 kohtaa vastaavalla tavalla jos ehdot eivät täyty. 

Komissio tiedottaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti apuun liittyvästä 

kehityksestä ja antaa niille asiaa koskevat asiakirjat. Sen lisäksi komissio kertoo kunkin 

maksuerän yhteydessä julkisesti kaikkien kyseiseen maksuun liittyvien talouspolitiikkaa ja 

rahoitusta koskeviin ehtoihin liittyvien vaatimusten ja etenkin korruption torjuntaa koskevien 

ehtojen täyttymisestä. 

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio muistuttavat, että tämän Ukrainalle annettavan 

makrotaloudellisen avun on edistettävä Euroopan unionin kanssa yhteisiä arvoja, kuten 

kestävää ja sosiaalisesti vastuullista kehitystä, joka johtaa työpaikkojen luomiseen ja 

köyhyyden vähentämiseen, sekä sitoutumista vahvaan kansalaisyhteiskuntaan. Komissio 

liittää luonnokseen yhteisymmärryspöytäkirjan hyväksymisestä tehtäväksi komission 

täytäntöönpanopäätökseksi arvion makrotaloudellisen avun odotetusta sosiaalisesta 

vaikutuksesta. Tämä arvio esitetään asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti jäsenvaltioiden 

komitealle, ja se annetaan parlamentin ja neuvoston saataviin komiteoiden työskentelyä 

koskevan julkisen rekisterin avulla. 

 


