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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást t félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 
jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 
vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 
a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt
szedésével jelzik.
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Ukrajnának nyújtott makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és 
tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2015)0005 – C8-0005/2015 – 2015/0005(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2015)0005),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 
és 212. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C8-0005/2015),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság 
véleményére (A8-0000/2015),

1. elfogadja első olvasatbeli álláspontját, megegyezően a Bizottság javaslatával;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát 
lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.
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INDOKOLÁS

Az ukrán gazdaság akut és súlyos válságon megy keresztül, amely régóta fennálló strukturális 
problémákban gyökerezik, és amelyet tovább súlyosbít a keleti régiók fegyveres konfliktusa 
és a Krím jogellenes orosz annektálása. A 2014 februárjában hatalomra lépett kormány 
ambiciózus makroökonómiai kiigazítási és strukturális reformprogramját az IMF pénzügyi 
segítségnyújtási programja és az Unió makroszintű pénzügyi támogatási műveletei 
támogatták. 

Ukrajna reformtörekvéseit azonban hátráltatta az ország keleti részét érintő fegyveres 
konfliktus, a hadüzenet nélküli, hibrid háború és kereskedelmi korlátozások Oroszország 
részéről, valamint a két ország közötti földgázvita fokozódása. Mindezek eredményeképpen a 
gazdasági visszaesés és a tőkekiáramlás mértéke nagyobbak voltak a korábban vártnál, ami a 
valuta gyors leértékelődéséhez és a nemzetközi tartalékok csökkenéséhez vezetett. Ezért 
további jelentős külső finanszírozási rés keletkezett a 2015. évre és 2016 elejére. Mivel 
Ukrajna nem fér hozzá a nemzetközi tőkepiacokhoz, a finanszírozási igény csak további 
hivatalos pénzügyi támogatással elégíthető ki. 

Az Európai Parlament következetesen kinyilvánította szándékát Ukrajna, az Unió társult 
partnerének támogatására a gazdasági és politikai stabilizáció és reformok során. Az ukrajnai 
helyzetről szóló legújabb, 2015. január 15-i állásfoglalásában az Európai Parlament üdvözölte 
a Bizottság javaslatát további 1,8 milliárd eurós makroszintű pénzügyi támogatás nyújtásáról 
Ukrajna számára, és átfogó támogatási terv kidolgozását kérte az ország megsegítésére.  A 
Bizottság javaslata is az Európai Tanács 2014. december 18-i következtetésein alapul, amely 
felszólítja az Uniót és tagállamait, hogy álljanak készen arra, hogy – más adományozókkal 
együtt és az IMF feltételrendszerével összhangban – a továbbiakban is elősegítsék és 
támogassák az ország reformfolyamatát. 

A makroszintű pénzügyi támogatás egy különleges uniós válságkezelési mechanizmus, amely 
az Unió akut fizetésimérleg-problémákkal küzdő partnerországai számára elérhető; A 
Bizottság által 2015. január 8-án javasolt makroszintű pénzügyi támogatás jelentős 
hozzájárulás lehet az Ukrajna számára nyújtott új nemzetközi támogatási csomaghoz, mind 
közvetlen módon, a javasolt 1,8 milliárd eurós összeg révén, mind közvetett módon, 
ösztönözve a többi partner hozzájárulását; Katalizátorként kell hatnia továbbá a bizalom 
fokozatos visszanyerésére és a reformtörekvések támogatására egy, a támogatást kísérő 
szakpolitikai program révén, amely az ukrán hatóságokkal egyeztetve kerül majd elfogadásra; 
A makroszintű pénzügyi támogatás kiegészíti az egyéb donorok által az IMF támogatásával 
megvalósuló gazdasági programmal összefüggésben nyújtott támogatást. Hozzájárul az 
Ukrajna, és tágabb értelemben véve a kelet-európai szomszédság gazdasági stabilitására és 
fejlődésére irányuló uniós célkitűzésekhez. A feltételesség révén a program hozzá fog járulni 
továbbá az ukrán kormány gazdasági reformok melletti elkötelezettségéhez. Azt is jelzi, hogy 
az EU kész támogatni a gazdasági és politikai nehézségek idején reformokat vállaló 
országokat, valamint mutatja politikai elkötelezettségének hitelességét;

Az Európai Parlament és a Tanács együttes nyilatkozata keretében – amelyet a Grúziának 
nyújtandó további makroszintű támogatásról szóló 2013. augusztus 12-i 778/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi határozattal egy időben fogadtak el – a Parlament és a Tanács 
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társjogalkotókként elkötelezték magukat, hogy „az uniós makroszintű pénzügyi támogatás 
nyújtásával kapcsolatos jövőbeli egyedi döntéseikben teljes mértékben érvényre juttatják [az 
együttes nyilatkozatba foglalt] megfontolásokat és alapelveket”.

Hangsúlyozni kell, hogy a Bizottság javaslata teljes mértékben tükrözi a két társjogalkotó 
egyeztetési eljárása nyomán született fenti együttes nyilatkozatban foglalt megfontolásokat és 
elveket. Az előadó ezért teljes mértékben támogatja a Bizottság javaslatát.  Ukrajna jelenlegi 
különösen nehéz helyzetében fontos továbbá az országnak nyújtandó makroszintű pénzügyi 
támogatásra irányuló bizottsági javaslat kellő időben való elfogadása, annak érdekében, hogy 
a három részlet közül kettőt (egyenként 600 millió eurós összegben) még 2015-ben
folyósítani lehessen. A Bizottság javaslatának elfogadása az Európai Parlament és a Tanács 
által bizonyságot nyújtana arról, hogy az Unió képes gyorsan, határozottan, és politikai 
kötelezettségvállalásainak megfelelően cselekedni.  

A fenti megfontolások alapján az előadó javasolja, hogy az Európai Parlament a Bizottság 
javaslatát módosítás nélkül hagyja jóvá.


