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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Asendatav tekst on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus tekst 
on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida näitavad ära 
läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomase tekstiosa. Kui muudatusettepanek 
puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, 
märgitakse päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja 
neljandale reale viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus 
makromajandusliku finantsabi andmise kohta Ukrainale
(COM(2015)0005 – C8-0005/2015 – 2015/0005(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2015)0005),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 212, mille 
alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C8-0005/2015),

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59, 

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit ja väliskomisjoni arvamust 
(A8-0000/2015),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha; 

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.



PE549.093v02-00 6/7 PR\1049695ET.doc

ET

SELETUSKIRI

Ukraina majandus on teravas ja raskes kriisis, mis on tingitud pikaajalistest struktuursetest 
probleemidest ning mida on süvendanud relvakonflikt riigi idapiirkondades ja Krimmi 
ebaseaduslik annekteerimine Venemaa poolt. 2014. aasta veebruaris ametisse astunud uue 
valitsuse ambitsioonikat makromajandusliku reguleerimise ja struktuurireformi kava on 
toetatud Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) finantsabiprogrammi ja ELi kahe 
makromajandusliku finantsabioperatsiooniga. 

Ukraina reformiponnistusi raskendavad aga oluliselt jätkuv relvakonflikt riigi idaosas, 
väljakuulutamata nn hübriidsõda ja kaubanduspiirangud Venemaa poolt ning Ukraina ja 
Venemaa vahelise maagaasivaidluse ägenemine. Seetõttu on majanduslangus ja kapitali 
väljavool olnud suurema ulatusega kui algselt prognoositud ning see on viinud Ukraina 
vääringu väärtuse järsu vähenemiseni ja rahvusvaheliste reservide kahanemiseni. Selle 
tulemusena on lisaks tekkinud suur välisrahastamise puudujääk 2015. aastal ja 2016. aasta 
alguses. Kuna Ukraina on kaotanud juurdepääsu rahvusvahelistele võlakirjaturgudele, saab 
seda puudujääki korvata üksnes täiendava ametliku finantsabi osutamisega. 

Euroopa Parlament on järjekindlalt kinnitanud, et pooldab Ukraina kui ELi partnerriigi 
abistamist oma majanduse ja poliitika stabiliseerimisel ja reformimisel. Uusimas Ukraina 
olukorda käsitlevas resolutsioonis, mis võeti vastu 15. jaanuaril 2015, tervitab Euroopa 
Parlament Euroopa Komisjoni ettepanekut anda Ukrainale täiendavalt 1,8 miljardit eurot 
makromajanduslikku finantsabi ja nõuab ulatusliku Ukraina abistamise kava väljatöötamist.  
Komisjoni ettepanek põhineb ka Euroopa Ülemkogu 18. detsembri 2014. aasta järeldustel, 
milles nõutakse, et EL ja selle liikmesriigid oleksid valmis täiendavalt kaasa aitama Ukraina 
reformiprotsessile ja seda toetama koos teiste abiandjatega ja kooskõlas IMFi tingimuslikkuse 
nõudega. 

Makromajanduslik finantsabi kujutab endast ELi erakorralist kriisidele reageerimise 
mehhanismi, mis on suunatud teravate maksbilansiprobleemide all kannatavatele ELi 
partnerriikidele. Ukrainale täiendava makromajandusliku abi andmine vastavalt Euroopa 
Komisjoni 8. jaanuaril 2015 esitatud ettepanekule võib aidata olulisel määral kujundada uut 
rahvusvahelist Ukraina toetamise paketti, seda nii otseselt, ettepanekus välja pakutud 1,8 
miljardi euroga, kui ka kaudselt, teiste partnerite osaluse mobiliseerimisega. Abiga peaks 
kaasnema poliitiline programm, mille suhtes tuleb Ukraina ametivõimudega kokkuleppele 
jõuda ja mille kaudu abi peaks Ukrainas endas toimima ka usalduse järk-järgulist taastamist ja 
reformimeetmete toetamist soodustava tegurina. Makromajanduslik finantsabi täiendab teiste 
rahastajate abi IMFi spondeeritud majandusprogrammi raames. See aitab kaasa ELi 
eesmärkide saavutamisele – majandusliku stabiilsuse ja arengu edendamisele Ukrainas ning 
laiemalt ELi idapoolsetes naaberriikides. Tänu tingimuslikkuse nõudele aitab see programm 
tugevdada ka Ukraina valitsuse reformitahet ja -valmidust. See on ka märguanne, et EL on 
valmis toetama riike, kes teostavad majanduslikult ja poliitiliselt rasketel aegadel reforme, 
ning tõend, et EL võtab oma poliitilisi kohustusi tõsiselt.

Euroopa Parlament ja nõukogu kui kaasseadusandjad võtsid koos oma 12. augusti 2013. aasta 
otsusega nr 778/2013/EL (täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Gruusiale) 
vastu ühisdeklaratsiooni, milles nad kohustuvad täielikult arvesse võtma [ühisdeklaratsioonis 
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sisalduvaid] põhjendusi ja põhimõtteid liidu makromajandusliku finantsabi andmist 
käsitlevate tulevaste üksikotsuste puhul.

Tuleb rõhutada, et komisjoni ettepanek Ukrainale abi andmise kohta peegeldab täiel määral 
ülalmainitud ühisdeklaratsioonis (milles kaks kaasseadusandjat jõudsid kokkuleppele 
lepitusmenetlusega) sisalduvaid põhjendusi ja põhimõtteid.  Raportöör toetab seetõttu 
täielikult komisjoni ettepanekut. Arvestades Ukraina praegust äärmiselt rasket olukorda on 
väga tähtis, et komisjoni ettepanek Ukrainale makromajandusliku finantsabi andmise kohta 
kiiresti heaks kiidetaks. See võimaldaks kolmest kavandatud osamaksest teha kaks (kumbki 
600 miljonit eurot) juba 2015. aastal. Kui Euroopa Parlament ja nõukogu komisjoni 
ettepaneku õigeaegselt heaks kiidaksid, tõendaks EL sellega oma suutlikkust tegutseda 
kiiresti, otsustavalt ja endale võetud poliitilisi kohustusi järgides. 

Ülaltoodud kaalutlustest lähtudes teeb raportöör Euroopa Parlamendile ettepaneku komisjoni 
ettepanek ilma muudatusteta heaks kiita.


