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PR_COD_1app

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης.)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται.
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Ουκρανία
(COM(2015)0005 – C8-0005/2015 – 2015/0005(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2015)0005),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 212 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C8-0005/2015),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 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 (A8-0000/2015),

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ουκρανική οικονομία πλήττεται από οξεία και σοβαρή κρίση οι ρίζες της οποίας 
βρίσκονται σε διαρθρωτικά προβλήματα που υπάρχουν εδώ και πολλά έτη και τα οποία 
επιδεινώνονται λόγω των ενόπλων συγκρούσεων στις ανατολικές περιφέρειες και την 
παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία. Μετά τον σχηματισμό νέας κυβερνήσεως 
το Φεβρουαρίου 2014, το φιλόδοξο πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που δρομολόγησε υποστηρίχθηκε από το πρόγραμμα 
χρηματοδοτικής συνδρομής του ΔΝΤ και δύο πράξεις μακροοικονομικής συνδρομής (MFA) 
της ΕΕ. 

Ωστόσο, οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της Ουκρανίας αντιμετώπισαν σοβαρά εμπόδια 
λόγω των ένοπλων συγκρούσεων στα ανατολικά της χώρας, της εξαπόλυσης ενός υβριδικού 
πολέμου, των εμπορικών περιορισμών που επιβάλλει η Ρωσία, καθώς και της κλιμάκωσης 
της διένεξης μεταξύ των δύο χωρών για το φυσικό αέριο. Ως αποτέλεσμα, η οικονομική 
ύφεση και τη φυγή κεφαλαίων σημείωσαν χειρότερα αποτελέσματα από ό,τι αναμενόταν 
αρχικά, γεγονός που επέφερε την κατακόρυφη υποτίμηση του νομίσματος και εξάντληση των 
συναλλαγματικών αποθεματικών. Ως εκ τούτου, κατά το 2015 και στις αρχές του 2016, 
σημειώθηκε ένα ακόμη σημαντικό εξωτερικό κενό χρηματοδότησης. Δεδομένου ότι η 
Ουκρανία έχει πλέον πρόσβαση στις διεθνείς αγορές ομολόγων, το κενό αυτό μπορεί να 
καλυφθεί μόνο από πρόσθετη επίσημη χρηματοδοτική συνδρομή.  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένως εκφράσει την υποστήριξή του για την 
παροχή συνδρομής στην Ουκρανία, συνεργαζόμενο εταίρο της ΕΕ, στην οικονομική και 
πολιτική της σταθεροποίηση και τις μεταρρυθμίσεις. Στο πιο πρόσφατο ψήφισμά του της 15 
Ιανουαρίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να αυξήσει κατά 1,8 
δισεκατομμύρια ευρώ την μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή προς την Ουκρανία 
και ζήτησε να αναπτυχθεί ένα μείζον σχέδιο βοήθειας για την Ουκρανία. Η πρόταση της 
Επιτροπής βασίζεται επίσης στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 18ης 
Δεκεμβρίου 2014 και ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να είναι πρόθυμα να 
διευκολύνουν και να στηρίξουν περαιτέρω τη διαδικασία μεταρρυθμίσεων της Ουκρανίας, 
μαζί με άλλους δωρητές και σύμφωνα με τους όρους που θέτει το ΔΝΤ.

Η πράξη μακροοικονομικής συνδρομής είναι ένας έκτακτος μηχανισμός της ΕΕ για την 
αντιμετώπιση κρίσεων και τίθεται στη διάθεση των χωρών εταίρων της ΕΕ που 
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ισοζυγίου πληρωμών. Η συμπληρωματική πράξη 
μακροοικονομικής συνδρομής που προτάθηκε από την Επιτροπή στις 8 Ιανουαρίου 2015 
μπορεί να συμβάλει σημαντικά σε μία νέα δέσμη διεθνούς στήριξης προς την Ουκρανία, τόσο 
άμεσα, μέσω του προτεινόμενου ποσού ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, όσο και έμμεσα, 
κινητοποιώντας συνεισφορές άλλων εταίρων. Πρέπει επίσης να λειτουργήσει ως καταλύτης 
για την σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και τη στήριξη της μεταρρυθμιστικής 
προσπάθειας στη χώρα μέσω ενός συνοδευτικού προγράμματος πολιτικής που θα 
συμφωνηθεί με τις αρχές της Ουκρανίας. Η MFA είναι συμπληρωματική στη βοήθεια από 
άλλους χορηγούς στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από το ΔΝΤ οικονομικού 
προγράμματος. Συμβάλλει στη στήριξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
προαγωγή της οικονομικής σταθερότητας ανάπτυξης στην Ουκρανία και, γενικότερα, στις 
γειτονικές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Μέσω της επιβολής όρων, το πρόγραμμα θα 
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συμβάλει επίσης στην ενίσχυση των οικονομικών δεσμεύσεων της ουκρανικής κυβέρνησης 
για μεταρρυθμίσεις. Αποτελεί επίσης μήνυμα ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να στηρίξει χώρες που 
εισέρχονται σε διαδικασία μεταρρυθμίσεων σε καιρούς οικονομικών και πολιτικών 
αναταραχών αλλά και δείγμα αξιοπιστίας στις πολιτικές της δεσμεύσεις.

Δυνάμει της κοινής δήλωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που 
εγκρίθηκε μαζί με την απόφαση αριθ. 778/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 12ης Αυγούστου 2013, για χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής 
χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία, οι δύο συννομοθέτες δεσμεύτηκαν «να σέβονται 
απόλυτα το σκεπτικό και τις αρχές [που περιλαμβάνονται στην κοινή δήλωση] σε κάθε 
συγκεκριμένη μελλοντική απόφαση για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής 
συνδρομής της Ένωσης».

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η πρόταση της Επιτροπής αντικατοπτρίζει πλήρως τις 
εκτιμήσεις και τις αρχές που περιέχονται στην προαναφερθείσα κοινή δήλωση η οποία 
συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας συνδιαλλαγής μεταξύ των δύο συννομοθετών. Ο 
εισηγητής μπορεί, συνεπώς, να ταυτιστεί πλήρως με την πρόταση της Επιτροπής. Επιπλέον, 
λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή εξαιρετικά δυσχερή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η 
Ουκρανία, είναι σημαντικό να παρασχεθεί έγκαιρη έγκριση της πρότασης της Επιτροπής για 
την μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή προς την Ουκρανία ώστε να καταστεί 
δυνατή η εκταμίευση δύο εκ των τριών δόσεων (ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ εκάστη) ήδη 
μέσα στο 2015. Η έγκριση της πρότασης της Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο θα αποδείξει ότι η ΕΕ μπορεί να ενεργήσει γρήγορα, αποφασιστικά και σε 
συνάρτηση με τις πολιτικές δεσμεύσεις της. 

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, ο εισηγητής προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει 
την πρόταση της Επιτροπής χωρίς τροποποιήσεις.


