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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. 

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli. 
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen 
rahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle
(COM(2015)0005 – C8-0005/2015 – 2015/0005(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2015)0005),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan sekä 212 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 
Euroopan parlamentille (C8-0005/2015),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
3 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön sekä 
ulkoasiainvaliokunnan lausunnon (A8-0000/2015),

1. vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.
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PERUSTELUT

Ukrainan taloutta koettelee äkillinen ja vakava kriisi, joka johtuu pitkään jatkuneista 
rakenteellisista ongelmista. Tilannetta on pahentanut itäisessä Ukrainassa puhjennut 
aseellinen konflikti ja Krimin niemimaan laiton liittäminen Venäjään. Uusi hallitus aloitti 
tehtävänsä helmikuussa 2014 ja käynnisti kunnianhimoisen ohjelman makrotalouden 
sopeuttamiseksi ja rakenneuudistusten toteuttamiseksi. Ohjelman tukena oli IMF:n 
rahoitusapuohjelma ja kaksi EU:n makrotaloudellisen rahoitusavun pakettia.

Itä-Ukrainan pitkittynyt aseellinen konflikti, ilman sodanjulistusta käytävä hybridisota, 
lisääntyvä kaupan rajoittaminen Venäjän toimesta ja Venäjän ja Ukrainan välisen 
maakaasukiistan kärjistyminen ovat kuitenkin vakavasti vaikeuttaneet Ukrainan uudistustyötä. 
Tämän seurauksena taantuma on ollut odotettua syvempi ja pääoman ulosvirtaus odotettua 
voimakkaampaa, mikä on alentanut maan valuutan arvoa voimakkaasti ja supistanut 
valuuttavarantoa. Sen vuoksi on syntynyt huomattava ulkoisen rahoituksen lisävaje, joka 
koskee vuotta 2015 ja vuoden 2016 alkua. Koska Ukraina ei saa lainaa kansainvälisiltä 
markkinoilta, vaje voidaan täyttää vain lisäämällä virallista rahoitusapua.

Euroopan parlamentti on johdonmukaisesti kannattanut Ukrainan, joka on EU:n assosioitunut 
kumppani, avustamista maan taloudellisessa ja poliittisessa vakauttamisessa ja uudistusten 
toteuttamisessa. Ukrainan tilanteesta 15. tammikuuta 2015 antamassaan tuoreimmassa 
päätöslauselmassa Euroopan parlamentti piti myönteisenä komission ehdotusta 1,8 miljardin 
euron arvoisen makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle ja kehotti 
laatimaan Ukrainaa koskevan merkittävän avustussuunnitelman. Komission ehdotus perustuu 
myös 18. joulukuuta 2014 annettuihin Eurooppa-neuvoston päätelmiin, joissa vaadittiin, että 
”EU ja sen jäsenvaltiot ovat valmiita helpottamaan ja tukemaan Ukrainan uudistusprosessia 
yhdessä muiden avunantajien kanssa ja Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ehdollisuutta 
noudattaen”.

Makrotaloudellinen rahoitusapu on poikkeuksellinen EU:n kriisivalmiusmekanismi, joka on 
sellaisten EU:n kumppanimaiden käytettävissä, joilla on äkillisiä maksutaseongelmia. 
Komission 8. tammikuuta 2015 ehdottama makrotaloudellinen lisärahoitusapu voi 
merkittävällä tavalla tukea Ukrainalle tarkoitettua uutta kansainvälistä tukipakettia sekä 
suoraan ehdotetun 1,8 miljardin euron rahoituksen avulla että välillisesti kannustamalla muita 
kumppaneita myöntämään rahoitusta. Se todennäköisesti myös edistää luottamuksen 
vähittäistä palautumista ja tukee uudistusten toteuttamista maassa siihen liittyvän, Ukrainan 
viranomaisten kanssa sovittavan toimenpideohjelman avulla. Makrotaloudellinen rahoitusapu 
täydentää apua, jota muut avunantajat antavat IMF:n tukeman talousohjelman yhteydessä. Se 
tukee osaltaan talouden vakauteen ja talouskehitykseen tähtääviä Euroopan unionin tavoitteita 
Ukrainassa ja laajemmin Itä-Euroopan naapurimaissa. Ehdollisuuden vuoksi ohjelma lujittaa 
myös Ukrainan hallituksen sitoutumista talouden uudistamiseen. Lisäksi se osoittaa, että EU 
on valmis tukemaan maita, jotka ryhtyvät talousuudistuksiin taloudellisesti ja poliittisesti 
vaikeina aikoina, ja että sen poliittiset lupaukset ovat uskottavia.

Yhdessä makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Georgialle 12. elokuuta 2013 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 778/2013/EU kanssa annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteisessä julistuksessa parlamentti ja neuvosto 
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sitoutuivat ”ottamaan nämä [yhteisen julistuksen] näkemykset ja periaatteet täysimääräisesti 
huomioon unionin makrotaloudellisen avun myöntämistä koskevissa tulevissa yksittäisissä 
päätöksissä”.

On syytä todeta, että komission ehdotuksessa noudatetaan kaikilta osin niitä näkemyksiä ja 
periaatteita, jotka sisältyvät edellä mainittuun lainsäädäntövallan käyttäjien 
sovittelumenettelyssä yhdessä sopimaan yhteiseen julistukseen. Esittelijä voi siis asettua 
täysin komission ehdotuksen taakse. Ukrainan nykyisessä äärimmäisen vaikeassa tilanteessa 
on lisäksi tärkeää, että komission ehdotus makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä 
Ukrainalle hyväksytään hyvissä ajoin, jotta kaksi kolmesta erästä (kukin 600 miljoonaa euroa) 
voidaan maksaa vielä vuoden 2015 aikana. Jos Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät 
komission ehdotuksen, se osoittaa, että EU pystyy toimimaan nopeasti, päättäväisesti ja 
poliittisten sitoumustensa mukaisesti.

Edellä esitetyn johdosta esittelijä ehdottaa, että Euroopan parlamentti hyväksyy komission 
ehdotuksen muutoksitta.


