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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne.
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner.
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om makrofinansiel bistand til 
Ukraine
(COM(2015)0005 – C8–0005/2015 – 2015/005(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2015)0005),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 212 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C8-0005/2015),

– der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelse fra 
Udenrigsudvalget (A8-0000/2015),

1. vedtager sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag 
overtages;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Den ukrainske økonomi oplever en akut og alvorlig krise, der udspringer af længevarende 
strukturelle problemer og er blevet forværret af den væbnede konflikt, der er brudt ud i den 
østlige del af landet samt af Ruslands illegale anneksion af Krim. Efter at den nye regering 
trådte til i februar 2014 er landets ambitiøse makroøkonomiske tilpasnings- og 
strukturreformprogram blevet understøttet af et finansielt bistandsprogram etableret af IMF og 
to EU-makrofinansielle bistandsoperationer. 

Ukraines reformbestræbelser er imidlertid i høj grad blevet undergravet af den fortsatte, 
væbnede konflikt i den østlige del af landet, Ruslands uerklærede hybridkrig og 
handelsrestriktioner og optrapningen af stridighederne om naturgas mellem de to lande. Som 
resultat heraf har den økonomiske recession og kapitalflugten være endnu mere graverende 
end hidtil ventet, hvad der har ført til en skarp valutadevaluering og en udtømmelse af 
internationale reserver. Der er derfor opstået et betydeligt yderligere eksternt finansieringsgab 
for 2015 og tidligt i 2016. Eftersom Ukraine har mistet adgangen til de internationale 
lånemarkeder kan dette hul kun blive lukket ved hjælp af yderligere officiel finansiel bistand. 

Europa-Parlamentet har konsekvent udtrykt sin støtte til at bistå Ukraine, der er EU's 
associeringspartner, i landets økonomiske og politiske stabilisering og reformer. I dets seneste 
beslutning af 15. januar 2015 om situationen i Ukraine glædede Europa-Parlamentet sig over 
forslaget fra Kommissionen til at yde yderligere 1,8 mia. EUR i makrofinansiel bistand til 
Ukraine og opfordrede til udarbejdelse af en omfattende hjælpeplan for Ukraine. 
Kommissionens forslag er også baseret på Det Europæiske Råds konklusioner af 18. 
december 2014, der opfordrer "EU og dets medlemsstater til at være klar til yderligere at 
fremme og støtte Ukraines reformproces sammen med andre donorer og i overensstemmelse 
med IMF's konditionalitetskriterier". 

Makrofinansiel bistand (MFA) er en usædvanlig EU-kriserespons-mekanisme, som er 
tilgængelig for de EU's partnerlande, der oplever akutte problemer med deres 
betalingsbalance. Den supplerende MFA, som foreslået af Kommissionen den 8. januar 2015 
kan udvirke et betydeligt bidrag til en ny pakke med International støtte til Ukraine, både 
direkte gennem et foreslået beløb på 1,8 mia. EUR og indirekte ved at mobilisere andre 
partnerbidrag. Den bør fungere som en katalysator for gradvis genopbygning af tilliden og 
opbakning til reformindsatsen i landet gennem et medfølgende politikprogram, der skal 
aftales med de ukrainske myndigheder. MFA er et supplement til bistanden fra andre donorer 
inden for rammerne af IMF-anførte økonomiske program. Den vil bidrage til at støtte EU's 
målsætninger om at fremme økonomisk stabilitet og økonomisk udvikling i Ukraine og mere 
generelt i de østlige nabolande. Som følge af konditionaliteten vil programmet også bidrage til 
en styrkelse af de økonomiske reformforpligtelser, som den ukrainske regering har påtaget 
sig.  Dette er også et signal om, at EU er parat til at støtte lande, der begiver sig i kast med 
reformer i en tid med økonomiske og politiske vanskeligheder såvel som troværdigheden af 
dets politiske tilsagn.

I henhold til den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet og Rådet, som blev vedtaget 
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sammen med Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 778/2013/EU af 12. august 2013 
om yderligere makrofinansiel bistand til Georgien forpligtede de to medlovgivere sig til "fuldt 
ud at afspejle [de] betragtninger og principper [, der er indeholdt i den fælles erklæring] i de 
fremtidige individuelle afgørelser om Unionens makrofinansielle bistand".

Det bør endvidere påpeges, at Kommissionens forslag til fulde afspejler de overvejelser og 
principper, der er indeholdt i ovennævnte fælles erklæring, der blev aftalt ved 
forligsprocedure mellem lovgivningsmagtens to parter. Ordføreren kan derfor til fulde tilslutte 
sig Kommissionens forslag. I den yderst vanskelige situation, som Ukraine i øjeblikket 
befinder sig i, vil en rettidig godkendelse af Kommissionens forslag om makrofinansiel 
bistand til Ukraine være vigtigt for at gøre det muligt for to af de tre delsummer (på hver 600 
mio. EUR) at komme til udbetaling endnu i 2015. En sådan godkendelse af Kommissionens 
forslag fra Europa-Parlamentets og Rådets side vil vise, at EU kan handle hurtigt, beslutsomt 
og i overensstemmelse med sine politiske tilsagn.  

I lyset af ovenstående betragtninger foreslår ordføreren, at Europa-Parlamentet godkender 
Kommissionens forslag uden ændringer.


