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PR_COD_1app

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 
izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 
poševnim tiskom.
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.



PR\1049695SL.doc 3/7 PE549.093v02-00

SL

VSEBINA

Stran

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA ..................5

OBRAZLOŽITEV..................................................................................................................6



PE549.093v02-00 4/7 PR\1049695SL.doc

SL



PR\1049695SL.doc 5/7 PE549.093v02-00

SL

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju makrofinančne 
pomoči Ukrajini
(COM(2015)0005 – C8-0005/2015 – 2015/0005(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2015)0005),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 212 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0005/2015),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino in mnenja Odbora za zunanje 
zadeve (A8-0000/2015),

1. sprejme predlog Komisije kot svoje stališče v prvi obravnavi;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.
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OBRAZLOŽITEV

Ukrajinsko gospodarstvo doživlja resno akutno krizo, ki je vzniknila iz dolgotrajnih 
strukturnih težav, izzval pa jo je oboroženi spopad v vzhodnih regijah in nezakonita 
priključitev Krima Rusiji. Potem ko je februarja 2014 oblast prevzela nova vlada, je bil njen 
program makroekonomskega prilagajanja in strukturnih reform podprt s programom finančne 
pomoči Mednarodnega denarnega sklada in dvema ukrepoma makrofinančne pomoči 
Evropske unije. 

Vendar pa so prizadevanja Ukrajine za reformo otežili stalni oboroženi spopadi na vzhodu, 
nenapovedana hibridna vojna in trgovinske omejitve Rusije ter stopnjevanje spora glede 
zemeljskega plina med državama. Posledično je stopnja gospodarske recesije in bega kapitala 
presegla prvotna pričakovanja, kar je povzročilo naglo razvrednotenje valute in izčrpavanje 
mednarodnih rezerv. Tako je prišlo do znatne dodatne vrzeli v zunanjem financiranju za leto 
2015 in začetek leta 2016. Ukrajina nima več dostopa do mednarodnih dolžniških trgov, zato 
lahko nastalo vrzel zapolni le dodatna uradna finančna pomoč. 

Evropski parlament je nenehno izražal svojo podporo za pomoč Ukrajini, pridruženi partnerici 
Evropske unije, pri njeni gospodarski in politični stabilizaciji ter reformah. V svoji najnovejši 
resoluciji z dne 15. januarja 2015 o razmerah v Ukrajini je Evropski parlament pozdravil 
predlog Komisije o povečanju makrofinančne pomoči Ukrajini za dodatnih 1,8 milijarde 
evrov in pozval k pripravi obsežnega načrta pomoči za Ukrajino. Predlog Komisije je osnovan 
tudi na zaključkih Evropskega sveta z dne 18. decembra 2014, v katerih poziva „Evropsko 
unijo in njene članice k pripravljenosti, da bi skupaj z drugimi donatorji in v skladu s pogoji 
Mednarodnega denarnega sklada še naprej omogočali in podpirali proces reform v Ukrajini.“ 

Makrofinančna pomoč je poseben mehanizem EU za odzivanje na krize, ki je na voljo 
partnerskim državam EU v primeru resnih težav s plačilno bilanco. Dodatna makrofinančna 
pomoč, ki jo je 8. januarja 2015 predlagala Komisija, lahko prispeva znaten delež k svežnju 
mednarodne pomoči Ukrajini, tako neposredno s predlagano vsoto 1,8 milijarde evrov, kot 
posredno s spodbujanjem prispevkov drugih partnerjev. Prav tako lahko deluje kot 
pospeševalec postopne povrnitve zaupanja in podpore prizadevanjem za reforme v državi s 
pomočjo spremljevalnega političnega programa, ki bi bil sprejet skupaj z oblastmi v Ukrajini. 
Makrofinančna pomoč je dopolnilo k podpori drugih donatorjev v okviru gospodarskega 
programa, ki ga financira Mednarodni denarni sklad. Pripomogla bo k ciljem Evropske unije 
pri spodbujanju gospodarske stabilnosti in razvoja v Ukrajini ter širše v vzhodni evropski 
soseščini. S pogojevanjem bo program prispeval tudi h krepitvi zavez ukrajinske vlade za 
gospodarske reforme. Hkrati pa program dokazuje pripravljenost Evropske unije za podporo 
državam, ki se v času gospodarskih in političnih težav lotevajo reform, kot tudi verodostojnost 
njenih političnih zavez.

S skupno izjavo Evropskega parlamenta in Sveta, sprejeto skupaj s Sklepom št. 778/2013/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. avgusta 2013 o zagotavljanju nadaljnje 
makrofinančne pomoči Gruziji, sta se sozakonodajalca zavezala, da „bodo prihodnji 
posamezni sklepi o odobritvi makrofinančne pomoči Unije v celoti odsevali premisleke in 
načela [iz skupne izjave]“.
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Poudariti je treba, da predlog Komisije v celoti odraža premisleke in načela iz zgornje skupne 
izjave, ki sta jih sozakonodajalca sprejela z usklajevalnim postopkom . Poročevalec lahko 
torej v celoti upošteva predlog Komisije. Poleg tega bi bilo glede na izjemno težek položaj, v 
katerem je trenutno Ukrajina, pomembno čim hitreje odobriti predlog Komisije o 
makrofinančni pomoči Ukrajini, kar bi omogočilo, da bi bila dva od treh obrokov (vsak v 
višini 600 milijonov evrov) izplačana še leta 2015. Če bi Evropski parlament in Svet odobrila 
predlog Komisije, bi bil to dokaz, da je Evropska unija zmožna ukrepati hitro, odločno in v 
skladu s svojimi političnimi zavezami.

Glede na zgornje premisleke poročevalec predlaga, naj Evropski parlament predlog Komisije 
odobri brez sprememb.


