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TITLE  \* MERGEFORMAT PR_COD_1app

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
*** Proċedura ta' approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta' att.)

Emendi għal abbozz ta' att

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-
xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-
żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-
kolonna tal-lemin.

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-
test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 
eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 
wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-
dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att. 

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat

Il-partijiet tat-testi l-ġodda huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa.
Il-partijiet tat-test imħassra huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 
ingassati.  Is-sostituzzjoni hija indikata billi t-test il-ġdid jiġi indikat permezz 
tat-tipa korsiva u grassa u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit. 
Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-
servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat.



PR\1049695MT.doc 3/7 PE549.093v01-00

MT

WERREJ

Paġna

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW ..........5

NOTA SPJEGATTIVA..........................................................................................................6



PE549.093v01-00 4/7 PR\1049695MT.doc

MT



PR\1049695MT.doc 5/7 PE549.093v01-00

MT

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tipprovdi l-
għajnuna makrofinanzjarja lill-Ukraina
(COM(2015)0005 – C8-0005/2015 – 2015/0005(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2015)0005),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 212 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament 
(C8-0005/2015),

wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali u l-opinjoni tal-
Kumitat Affarijiet Barranin (A8-0000/2015),

1. Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari billi jinkorpora l-proposta tal-Kummissjoni; 

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi/tgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament 
lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.
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NOTA SPJEGATTIVA

L-ekonomija Ukraina għaddejja minn kriżi akuta u serja, li għandha l-għeruq tagħha fi 
problemi strutturali li ilhom jeżistu u li ġew aggravati mill-kunflitt armat fir-reġjuni tal-Lvant 
u minħabba l-annessjoni illegali tal-Krimea mir-Russja. Wara l-ħatra ta' gvern ġdid fi 
Frar 2014, il-programm ta’ riforma strutturali u ta’ aġġustament makroekonomiku ambizzjuż 
kien sostnut minn programm ta’ assistenza finanzjarja tal-FMI u minn żewġ operazzjonijiet 
ta’ assistenza makrofinanzjarja (MFA) tal-UE. 

Madankollu, l-isforzi ta’ riforma tal-Ukraina ġew ikkumplikati minħabba t-tkomplija tal-
kunflitt armat fil-Lvant, gwerra ibrida mhux iddikjarata u restrizzjonijiet kummerċjali min-
naħa tar-Russja, u l-iskalar tat-tilwima dwar il-gass naturali bejn iż-żewġ pajjiżi. Minħabba 
f'hekk, ir-reċessjoni ekonomika u d-delokalizzazzjoni tal-kapital kienu aktar gravi minn dak li 
kien mistenni fil-bidu, li rriżultaw f'deprezzament qawwi tal-munita u fit-tnaqqis tar-riżervi 
internazzjonali. Għaldaqstant ħarġet diskrepanza addizzjonali sinifikanti fil-finanzjament 
estern għall-2015 u kmieni fl-2016. Peress li l-Ukrajna tilfet l-aċċess għal swieq ta’ dejn 
internazzjonali, din id-diskrepanza tista’ timtela biss permezz ta' għajnuna finanzjarja uffiċjali 
addizzjonali. 

Il-Parlament Ewropew esprima b’mod konsistenti l-appoġġ tiegħu għal assistenza għall-
Ukraina, bħala msieħba assoċjata tal-UE, fl-istabbilizzazzjoni ekonomika u politika u fir-
riformi tagħha. Fir-riżoluzzjoni l-aktar riċenti tiegħu tal- 15 ta’ Jannar 2015 dwar is-
sitwazzjoni fl-Ukraina, il-Parlament Ewropew laqa’ l-proposta tal-Kummissjoni għall-għoti 
ta' ammont addizzjonali ta’ EUR 1.8 biljun f’għajnuna makrofinanzjarja lill-Ukraina u talab l-
iżvilupp ta’ pjan ta' assistenza ewlieni għall-Ukraina.  Il-proposta tal-Kummissjoni hija 
bbażata wkoll fuq il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tat-18 ta’ Diċembru 2014 li 
jappellaw "lill-UE u l-Istati Membri tagħha biex iħejju ruħhom biex ikomplu jiffaċilitaw u 
jappoġġaw il-proċess ta’ riforma tal-Ukraina, flimkien ma’ donaturi oħrajn u f’konformità 
mal- kundizzjonalità tal-FMI”. 

L-MFA hu mekkaniżmu ta’ rispons għall-kriżijiet eċċezzjonali tal-UE li hu disponibbli għall-
pajjiżi sħab tal-UE li jesperjenzaw problemi akuti fil-bilanċ tal-pagamenti. L-MFA 
addizzjonali propost mill-Kummissjoni fit-8 ta’ Jannar 2015 jista’ tagħti kontribut importanti 
għall-pakkett l-ġdid ta’ appoġġ internazzjonali lill-Ukraina, kemm direttament permezz tal-
ammont propost ta’ EUR 1.8 biljun u indirettament billi jimmobilizza il-kontribuzzjonijiet ta' 
sħab oħrajn. Għandu jaġixxi wkoll bħala katalist għal ritorn gradwali tal-fiduċja u ta' appoġġ 
għall-isforzi ta' riforma fil-pajjiż permezz ta’ programm ta’ politika ta’ akkumpanjament li 
għandu jiġi miftiehem mal-awtoritajiet tal-Ukraina. L-MFA tikkumplimenta assistenza minn 
donaturi oħra fil-kuntest tal-programm ekonomiku sponsorizzat mill-FMI. Dan se 
jikkontribwixxi għall-objettivi tal-UE għall-promozzjoni tal-istabbiltà ekonomika u l-iżvilupp 
fl-Ukraina, u b’mod aktar ġenerali tal-Viċinat tal-Lvant Ewropew. Permezz tal-
kundizzjonalità, il-Programm se jikkontribwixxi wkoll għat-tisħiħ tal-impenji ta’ riforma 
ekonomika tal-gvern tal-Ukraina. Huwa wkoll sinjal li l-UE hija lesta tappoġġa pajjiżi li jkunu 
qed jaqbdu t-triq lejn riformi fi żminijiet ta’ diffikultà ekonomika u politika kif ukoll il-
kredibbiltà tal-impenji politiċi tagħha.

Skont id-Dikjarazzjoni Konġunta tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill adottata flimkien ma' 
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Deċiżjoni Nru 778/2013/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Awwissu 2013 li 
tingħata aktar assistenza makrofinanzjarja lill-Ġeorġja, iż-żewġ koleġiżlaturi impenjaw 
ruħhom "biex jirriflettu għal kollox il-kunsiderazzjonijiet u l-prinċipji [imniżżla fid-
Dikjarazzjoni Konġunta] fid-deċiżjonijiet individwali futuri dwar l-għoti ta' assistenza 
makrofinanzjarja tal-Unjoni".

Għandu jiġi enfasizzat li l-proposta tal-Kummissjoni tirrifletti bis-sħiħ l-kunsiderazzjonijiet u 
l-prinċipji mniżżla f’dikjarazzjoni konġunta msemmija hawn fuq, li dwarha kien hemm qbil 
f’proċedura ta’ konċiljazzjoni bejn iż-żewġ koleġiżlaturi. Għaldaqstant ir-rapporteur jista’ 
jaqbel bis-sħiħ mal-proposta tal-Kummissjoni. Barra minn hekk, f’din il-qagħda estremament 
diffiċli li tinsab fiha l-Ukraina, l-approvazzjoni f'waqta' tal-proposta tal-Kummissjoni għal 
assistenza makrofinanzjarja lill-Ukraina huwa importanti għaliex tippermetti li jitħallsu tnejn 
mit-tliet segmenti (ta’ EUR 600 miljun kull wieħed) li jridu jinħarġu fl-2015. Din l-
approvazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill tixhed li l-
UE tista’ taġixxi b’ħeffa u b’deċiżjoni u b'mod proporzjonat mal-impenji politiċi tagħha.  

Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet imsemmija hawn fuq, ir-rapporteur jipproponi li l-Parlament 
Ewropew japprova l-proposta tal-Kummissjoni mingħajr emendi.


