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TITLE  \* MERGEFORMAT PR_COD_1app

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā. 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu. 
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru paredz 
makrofinansiālo palīdzību Ukrainai
(COM(2015)0005 – C8-0005/2015 – 2015/0005(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2015)0005),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 212. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0005/2015),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu, 

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu un Ārlietu komitejas atzinumu 
(A8-0000/2015),

1. pieņem nostāju pirmajā lasījumā, atbalstot Komisijas priekšlikumu; 

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Ukrainas ekonomika piedzīvo akūtu un smagu krīzi, ko radījušas ilgstošas strukturālas 
problēmas un ko pastiprinājis bruņotais konflikts tās austrumu reģionos un Krievijas īstenotā 
nelegālā Krimas aneksija. Pēc tam, kad 2014. gada februārī jaunā valdība uzsāka darbu, tās 
vērienīgo makroekonomikas korekciju un strukturālo reformu programmu pamatā bija 
SVF finansiālās palīdzības programma un divi ES makrofinansiālās palīdzības (MFP) 
pasākumi. 

Tomēr Ukrainas centienus veikt reformas ievērojami sarežģīja ilgstošais bruņotais konflikts 
valsts austrumu daļā, oficiāli nepieteiktais hibrīdkarš, Krievijas noteiktie tirdzniecības 
ierobežojumi un abu valstu strīda par dabasgāzi saasināšanās. Tādēļ ekonomikas lejupslīde un 
kapitāla aizplūšana bija nopietnāka, nekā tika sākotnēji prognozēts, kā rezultātā notika strauja 
valūtas devalvācija un izsīka starptautiskās rezerves. Tādējādi ir radies ievērojams papildu 
ārējā finansējuma iztrūkums 2015. gadam un 2016. gada sākumam. Tā kā Ukraina zaudēja 
piekļuvi starptautiskajiem valsts parāda vērtspapīru tirgiem, šo iztrūkumu varētu segt vienīgi 
papildu oficiālā finansiālā palīdzība. 

Eiropas Parlaments pastāvīgi ir paudis atbalstu Ukrainai, ES asociētajai partnerei, lai palīdzētu 
tās ekonomikas un politikas stabilizācijā un reformu īstenošanā. Eiropas Parlaments savā 
jaunākajā 2015. gada 15. janvāra rezolūcijā par situāciju Ukrainā atbalstīja Komisijas 
priekšlikumu piešķirt Ukrainai papildu makrofinansiālo palīdzību EUR 1,8 miljardu apmērā 
un aicināja izstrādāt vērienīgu palīdzības plānu. Komisijas priekšlikuma pamatā ir arī 
Eiropadomes 2014. gada 18. decembra secinājums, aicinot ES un tās dalībvalstis kopā ar 
citiem līdzekļu devējiem un saskaņā ar SVF nosacījumiem būt gatavām arī turpmāk veicināt 
un atbalstīt Ukrainas reformu procesu. 

Makrofinansiālā palīdzība ir ES krīžu pārvaldības mehānisms ārkārtas gadījumos, kas 
pieejams ES partnervalstīm, kurām ir akūtas maksājumu bilances problēmas. Komisijas 
2015. gada 8. janvārī ierosinātā papildu makrofinansiālā palīdzība būtu nozīmīgs ieguldījums 
jaunajā starptautiskajā Ukrainas atbalsta paketē gan tiešā veidā, piešķirot EUR 1,8 miljardus, 
gan netiešā veidā, mobilizējot citu partneru ieguldījumus. Tai būtu arī jāveicina pakāpeniska 
uzticības atjaunošanās un atbalsts valsts reformu realizēšanas centieniem, izmantojot papildu 
politikas programmu, par kuru jāvienojas ar Ukrainas iestādēm. Makrofinansiālā palīdzība 
papildina citu līdzekļu devēju atbalstu, kas saistīts ar SVF finansēto ekonomikas programmu. 
Tā sekmēs ES mērķu sasniegšanu attiecībā uz ekonomikas stabilitāti un attīstību Ukrainā 
un — plašākā mērogā — Austrumeiropas kaimiņvalstīs. Piemērojot nosacījumus, programma 
arī stiprinās saistības, ko Ukrainas valdība uzņēmusies ekonomikas reformu jomā. Tā arī 
vēsta, ka ES ir gatava atbalstīt valstis, kas uzsāk reformu ieviešanu ekonomiski un politiski 
grūtos apstākļos, kā arī apstiprina ES politisko saistību uzticamību.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes kopīgo deklarāciju, kas pieņemta kopā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. augusta Lēmumu Nr. 778/2013/ES, ar ko piešķir 
turpmāku makrofinansiālo palīdzību Gruzijai, abas likumdevējas iestādes apņemas „šos 
[kopējā deklarācijā iekļautos] apsvērumus un principus pilnībā atspoguļot turpmākos 
atsevišķos lēmumos par Savienības makrofinansiālās palīdzības piešķiršanu”.
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Būtu jānorāda, ka Komisijas priekšlikums pilnībā atspoguļo šajā kopīgajā deklarācijā 
iekļautos apsvērumus un principus, par kuriem abi likumdevēji vienojušies samierināšanas 
procedūrā. Tāpēc referents pilnībā atbalsta Komisijas priekšlikumu. Turklāt, Ukrainai 
atrodoties ļoti sarežģītā situācijā, Komisijas makrofinansiālās palīdzības priekšlikuma 
savlaicīgs apstiprinājums ir būtisks, lai ļautu divas no trim finansējuma daļām (katra EUR 600 
miljonu apmērā) izmaksāt jau 2015. gadā. Šāds Eiropas Parlamenta un Padomes sniegts 
Komisijas priekšlikuma apstiprinājums nozīmētu, ka ES spēj rīkoties strauji, izlēmīgi un 
atbilstoši tās politiskajām saistībām.  

Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, referents ierosina Eiropas Parlamentam apstiprināt
Komisijas priekšlikumu bez grozījumiem.


