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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 
odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka.

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
udzielenia pomocy makrofinansowej Ukrainie
(COM(2015) 368 – C7-0005/2015 – 2015/0005(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

 uwzględniając projekt Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady (COM(2015)0005),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 212 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-
0005/2015),

 uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię Komisji 
Spraw Zagranicznych (A8–0000/2015),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu, przyjmując wniosek Komisji; 

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.
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UZASADNIENIE

Ukraińska gospodarka znalazła się w stanie nagłego i poważnego kryzysu, którego źródło 
leży w długotrwałych problemach strukturalnych i który zaostrzył się w wyniku konfliktu 
zbrojnego toczącego się na wschodzie kraju oraz w wyniku bezprawnej aneksji Krymu przez 
Rosję. Po przejęciu władzy przez nowy rząd w lutym 2014 roku, jego ambitny program 
dostosowania makroekonomicznego i reformy strukturalnej otrzymał wsparcie za 
pośrednictwem programu pomocy finansowej MFW oraz w postaci dwóch unijnych operacji 
wypłaty pomocy makrofinansowej. 

Jednak proces wprowadzania reform na Ukrainie skomplikował się w wyniku nieustającego 
konfliktu zbrojnego na wschodzie, niewypowiedzianej wojny hybrydowej i ograniczeń 
handlowych ze strony Rosji oraz eskalacji sporu gazowego pomiędzy obydwoma krajami. W 
rezultacie recesja gospodarcza oraz odpływ kapitału okazały się poważniejsze niż pierwotnie 
przypuszczano, co spowodowało gwałtowne obniżenie wartości waluty oraz wyczerpanie 
międzynarodowych rezerw walutowych. W związku z tym powstała znaczna luka w zakresie 
finansowania zewnętrznego na rok 2015 i początek roku 2016. Jako że Ukraina utraciła 
dostęp do międzynarodowych rynków instrumentów dłużnych, lukę tę można wypełnić 
jedynie przez dodatkową oficjalną pomoc finansową. 

Parlament Europejski stale podkreśla swoje wsparcie dla Ukrainy, kraju stowarzyszonego z 
Unią Europejską, w procesie uzyskania gospodarczej i politycznej stabilizacji oraz 
wprowadzania reform. W swojej najnowszej rezolucji z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie 
sytuacji na Ukrainie Parlament Europejski z zadowoleniem przyjął wniosek Komisji, by 
udzielić Ukrainie dodatkowej pomocy makrofinansowej w wysokości 1,8 mld EUR oraz 
wezwał do utworzenia poważnego planu pomocy Ukrainie.  Wniosek Komisji jest również 
oparty na konkluzjach z posiedzenia Rady Europejskiej w dniu 18 grudnia 2014 r., w których 
wzywa ona „UE i jej państwa członkowskie do dalszego ułatwiania i wspierania procesu 
reform na Ukrainie, wraz z innymi darczyńcami i z uwzględnieniem warunków MFW“. 

Pomoc makrofinansowa to szczególny unijny mechanizm reagowania na kryzys, dostępny dla 
krajów partnerskich UE, które doświadczają dotkliwych problemów z bilansem płatniczym. 
Dodatkowa pomoc makrofinansowa zaproponowana przez Komisję w dniu 8 stycznia 2015 r. 
może znacząco wzmocnić nowy pakiet pomocy międzynarodowej dla Ukrainy, zarówno 
bezpośrednio przez zaproponowaną kwotę 1,8 mld EUR, jak i pośrednio przez mobilizację 
innych partnerów do pomocy.  Powinna również stać się katalizatorem stopniowego powrotu 
zaufania oraz poparcia dla wprowadzania reform w państwie poprzez towarzyszący jej 
program dotyczący polityki, który zostanie uzgodniony z władzami Ukrainy. Pomoc 
makrofinansowa uzupełnia pomoc udzielaną przez innych darczyńców w kontekście 
programu gospodarczego finansowanego przez MFW. Przyczyni się ona do wspierania celów 
Unii Europejskiej w zakresie promowania stabilności gospodarczej i rozwoju na Ukrainie, a 
także szerzej w ramach polityki UE wobec wschodnich sąsiadów. Dzięki postawionym 
warunkom program ten przyczyni się również do wzmocnienia zobowiązań rządu Ukrainy w 
zakresie wprowadzenia reform gospodarczych. Jest to również sygnał, że UE jest gotowa 
wspierać państwa, które podejmują się wprowadzania reform w czasie gospodarczych i 
politycznych trudności, a także dowód na wiarygodność politycznych zobowiązań UE.
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Na mocy wspólnej deklaracji Parlamentu Europejskiego i Rady przyjętej wraz z decyzją 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 778/2013/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie 
udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Gruzji Parlament i Rada zobowiązały się do 
„pełnego odzwierciedlenia […] warunków i zasad [zawartych we wspólnej deklaracji] w 
podejmowanych w przyszłości indywidualnych decyzjach dotyczących unijnej pomocy 
makrofinansowej”.

Należy podkreślić, że wniosek Komisji w pełni odzwierciedla warunki i zasady zawarte w 
powyższej wspólnej deklaracji, uzgodnione w procedurze pojednawczej przez obu 
współprawodawców. Sprawozdawca może więc w całości przychylić się do wniosku Komisji. 
Co więcej, biorąc pod uwagę niezwykle trudną sytuację, w jakiej obecnie znajduje się 
Ukraina, należy dostatecznie szybko zatwierdzić wniosek Komisji w sprawie udzielenia 
pomocy makrofinansowej Ukrainie, tak aby można było wypłacić dwie z trzech transzy 
(każda w wysokości 600 mln EUR) jeszcze w 2015 roku. Takie zatwierdzenie wniosku 
Komisji przez Parlament Europejski oraz Radę stanowiłoby dowód na to, że Unia Europejska 
może działać sprawnie, zdecydowanie i zgodnie ze swoimi politycznymi zobowiązaniami.  

W świetle powyższego sprawozdawca proponuje, by Parlament Europejski przyjął wniosek 
Komisji bez poprawek.


