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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare. 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de 
acordare de asistență macrofinanciară Ucrainei
(COM(2015)0005 – C8-0005/2015 – 2015/0005(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2015)0005),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 212 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-
0005/2015),

 având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru 
afaceri externe (A8-0000/2015),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare; 

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Economia ucraineană trece printr-o criză acută și gravă, care își are originea în probleme 
structurale de lungă durată, fiind agravată de conflictul armat din regiunile răsăritene și de 
anexarea ilegală a Crimeii de către Rusia. După ce un nou guvern a preluat puterea în 
februarie 2014, programul său ambițios de ajustare macroeconomică și reforme structurale a 
fost susținut de un program de asistență financiară din partea FMI și de două operațiuni de 
asistență macrofinanciară (AMF) din partea UE. 

Cu toate acestea, eforturile de reformare ale Ucrainei au fost complicate de conflictul armat 
din est, de războiul hibrid nedeclarat și de restricțiile comerciale din partea Rusiei și de 
amplificarea diferendului dintre cele două țări având ca obiect gazele naturale. Ca urmare, 
recesiunea economică și exodul capitalului au fost mai grave decât se preconiza inițial, 
rezultatul fiind o depreciere abruptă a monedei și o epuizare a rezervelor internaționale. Un 
deficit semnificativ de finanțare externă suplimentară a luat astfel naștere pentru 2015 și 
începutul lui 2016. Cum Ucraina a pierdut accesul la piețele internaționale de datorie, acest 
gol nu poate fi umplut decât prin suplimentarea asistenței financiare internaționale. 

Parlamentul European și-a exprimat constant sprijinul pentru a ajuta la stabilizarea și 
reformarea economică și politică a Ucrainei, partener asociat al UE. În rezoluția sa cea mai 
recentă din 15 ianuarie 2015 privind situația din Ucraina, Parlamentul European a salutat 
propunerea Comisiei de a suplimenta cu încă 1,8 miliarde de euro asistența macrofinanciară 
acordată Ucrainei și a făcut un apel în favoarea unui plan major de asistență pentru Ucraina.
Propunerea Comisiei se bazează, de asemenea, pe Concluziile Consiliului European din 18 
decembrie 2014 care le solicită UE și statelor sale membre să fie pregătite să faciliteze și să 
sprijine în continuare procesul de reformă al Ucrainei, alături de alți donatori și în 
conformitate cu condiționalitatea impusă de FMI. 

AMF este un mecanism excepțional al UE de răspuns la situații de criză pus la dispoziția 
țărilor partenere ale UE care se confruntă cu probleme acute ale balanței de plăți. AMF 
suplimentară propusă de Comisie la 8 ianuarie 2015 poate fi o contribuție importantă la un 
nou pachet de sprijin internațional pentru Ucraina, atât în mod direct prin intermediul sumei 
propuse de 1,8 miliarde EUR, cât și indirect, prin mobilizarea unor contribuții din partea altor 
parteneri. Ar trebui, totodată, să acționeze ca un catalizator pentru o restabilire treptată a 
încrederii și susținerea efortului de reformă în țară printr-un program de politici care urmează 
a fi convenit cu autoritățile ucrainene. AMF este complementară asistenței din partea altor 
donatori în contextul programului economic sponsorizat de FMI. Ea va contribui la sprijinirea 
obiectivelor Uniunii europene de a promova stabilitatea economică și dezvoltarea economică 
în Ucraina și, în sens mai larg, în vecinătatea de est a Uniunii Europene. Prin intermediul 
condiționalității, programul va mai contribui și la asumarea mai fermă a angajamentelor de 
reformă economică de către guvernul ucrainean. Este, totodată, un semnal că UE este gata să 
sprijine țările care se lansează pe calea reformelor în vremuri de greutăți economice și 
politice, fiind și un semn al credibilității angajamentelor sale politice.

În temeiul declarației comune a Parlamentului European și a Consiliului adoptată împreună cu 
Decizia nr. No 778/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 august 2013 de 
acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei, cei doi colegiuitori s-au 
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angajat „să reflecte pe deplin considerațiile și principiile [cuprinse în declarația comună] în 
viitoarele decizii individuale referitoare la acordarea de asistență macrofinanciară din partea 
Uniunii”.

Ar trebui remarcat că propunerea Comisiei reflectă întru totul considerentele și principiile 
cuprinse în Declarația comună de mai sus, convenită în cadrul procedurii de conciliere între 
cei doi colegiuitori. De aceea, raportorul nu poate decât să subscrie întru totul la propunerea 
Comisiei. Mai mult, în situația extrem de dificilă în care se găsește acum Ucraina, aprobarea 
la timp a propunerii Comisiei de asistență macrofinanciară pentru Ucraina este importantă 
pentru a permite eliberarea încă din 2015 a două dintre cele trei tranșe de câte 600 de milioane 
EUR. Această aprobare a propunerii Comisiei de către Parlamentul European și Consiliu ar 
dovedi că UE poate acționa prompt, decisiv și la înălțimea angajamentelor sale politice.

În lumina considerațiilor de mai sus, raportorul propune ca Parlamentul European să aprobe 
propunerea Comisiei fără amendamente.


