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TITLE  \* MERGEFORMAT PR_COD_1app

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl makrofinansinės 
pagalbos teikimo Ukrainai
(COM(2015) 0005 – C8-0005/2015 – 2015/0005(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2015) 0005),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 212 
straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0005/2015),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų 
komiteto nuomonę (A8-0000/2015),

1. priima per pirmąjį svarstymą savo poziciją, perimdamas Komisijos pasiūlymą;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina 
pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Ukrainos ekonomika susiduria su stipria ir didele krize, kuri kilo dėl ilgalaikių struktūrinių 
problemų ir kurią pagilino ginkluotas konfliktas rytiniuose šalies regionuose ir neteisėta 
Rusijos įvykdyta Krymo aneksija. Po to, kai 2014 m. vasario mėn. darbą pradėjo nauja 
vyriausybė, jos plataus masto makroekonominio koregavimo ir struktūrinės reformos 
programa buvo sutvirtinta TVF finansinės pagalbos programa ir dviem ES makrofinansinės 
pagalbos veiksmais. 

Tačiau Ukrainos galimybes vykdyti reformas apsunkino nuolat vykstantis ginkluotas 
konfliktas rytinėje dalyje, nepaskelbtas hibridinis karas ir Rusijos nustatyti prekybos 
suvaržymai, taip pat abiejų šalių ginčo dėl gamtinių dujų eskalavimas. Dėl šių priežasčių 
ekonomikos nuosmukis ir kapitalo perkėlimas pasirodė esantys didesni nei pradžioje tikėtasi, 
dėl to smarkiai nuvertėjo valiuta ir išseko tarptautinės atsargos. Todėl, kalbant apie 2015 m. ir 
2016 m. pradžią, susidarė didelis papildomas išorės finansavimo trūkumas. Ukraina prarado 
prieigą prie tarptautinių skolos vertybinių popierių rinkų ir šis trūkumas gali būti pašalintas tik 
suteikiant papildomą oficialią finansinę pagalbą. 

Europos Parlamentas ne kartą yra pareiškęs pritarimą tam, kad Ukrainai, kuri yra asocijuota 
ES partnerė, būtų teikiama pagalba padedant jai siekti ekonominio ir politinio stabilizavimo ir 
vykdyti reformas. Savo naujausioje 2015 m. sausio 15 d. rezoliucijoje dėl padėties Ukrainoje 
Europos Parlamentas teigiamai įvertino Komisijos pasiūlymą skirti papildomą 1,8 mlrd. EUR 
makrofinansinės pagalbos sumą Ukrainai ir paragino parengti plataus masto pagalbos 
Ukrainai planą. Komisijos pasiūlymas taip pat grindžiamas 2014 m. gruodžio 18 d. Europos 
Vadovų Tarybos išvadomis, kuriose nurodoma, kad „ES ir jos valstybės narės, kartu su kitais 
paramos teikėjais ir laikydamosi TVF sąlygų, yra pasirengusios toliau sudaryti palankesnes 
sąlygas Ukrainos reformų procesui ir jį remti“. 

Makrofinansinė pagalba – tai išskirtinis ES reagavimo į krizę mechanizmas, kuriuo naudotis 
gali ES šalys partnerės, patiriančios dideles mokėjimų balanso problemas. Komisijos 2015 m. 
sausio 8 d. pasiūlyta papildoma makrofinansinė pagalba gali būti svarbi siekiant parengti 
naują tarptautinės paramos Ukrainai paketą, tiek tiesiogiai suteikiant siūlomą 1,8 mlrd. EUR 
sumą, tiek netiesiogiai mobilizuojant kitų partnerių įnašus. Ši pagalba taip pat turėtų 
paskatinti laipsnišką pasitikėjimo susigrąžinimą ir paremti šalyje vykdomas reformas, kartu 
įgyvendinant politikos programą, dėl kurios bus susitarta su Ukrainos valdžios institucijomis. 
Makrofinansinė pagalba papildo kitų paramos teikėjų paramą, teikiamą pagal TVF 
finansuojamą ekonomikos programą. Teikiant šią pagalbą bus padedama siekti ES tikslų, t. y. 
ekonominio stabilumo ir ekonominės plėtros Ukrainoje ir apskritai Europos rytinėse 
kaimyninėse šalyse. Dėl su šia pagalba susijusių sąlygų įgyvendinant programą taip pat bus 
prisidedama siekiant sutvirtinti Ukrainos vyriausybės prisiimtus ekonominės reformos 
įsipareigojimus. Suteikus šią pagalbą bus pasiųstas ženklas, kad ES pasirengusi remti šalis, 
kurios imasi reformų kovodamos su ekonominiais ir politiniais sunkumais, taip pat bus 
parodytas ES politinių įsipareigojimų patikimumas.

Bendrame Europos Parlamento ir Tarybos pareiškime, priimtame kartu su 2013 m. 
rugpjūčio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 778/2013/ES, kuriuo Gruzijai 
suteikiama papildoma makrofinansinė pagalba, abi teisėkūros institucijos įsipareigojo 
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„visapusiškai įtraukti <...> [bendrame pareiškime numatytus] svarstymus ir principus į 
būsimus atskirai priimamus sprendimus dėl Sąjungos makrofinansinės pagalbos teikimo“.

Reikėtų nurodyti, kad minėtame bendrame pareiškime numatyti svarstymai ir principai, dėl 
kurių abi teisėkūros institucijos susitarė per taikinimo procedūrą, visapusiškai įtraukti į 
Komisijos pasiūlymą. Todėl pranešėjas visiškai pritaria Komisijos pasiūlymui. Be to, 
atsižvelgiant į dabartinę itin sudėtingą Ukrainos padėtį, svarbu laiku patvirtinti Komisijos 
pasiūlymą dėl makrofinansinės pagalbos teikimo Ukrainai, kad būtų galima dar 2015 m. 
išmokėti dvi iš trijų pagalbos dalių (kiekvieną jų sudaro 600 mln. EUR). Europos Parlamentui 
ir Tarybai laiku patvirtinus Komisijos pasiūlymą būtų parodyta, kad ES gali veikti greitai, 
ryžtingai ir proporcingai savo politiniams įsipareigojimams. 

Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta pirmiau, pranešėjas siūlo Europos Parlamentui pritarti 
Komisijos pasiūlymui be pakeitimų.


