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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till 
Ukraina
(COM(2015)0005 – C8-0005/2015 – 2015/0005(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2015)0005),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 212 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C8-0005/2015),

 med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandet från 
utskottet för utrikesfrågor (A8-0000/2015).

1. Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta 
kommissionens förslag. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.
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MOTIVERING

Ukrainas ekonomi har drabbats av en akut och allvarlig kris som har sin grund i långvariga 
strukturella problem och som har förvärrats av den väpnade konflikten i de östra regionerna 
och av Rysslands olagliga annektering av Krimhalvön. En ny regering tillträdde i februari 
2014, och dess ambitiösa makroekonomiska anpassnings- och strukturreformprogram 
understöddes av ett finansiellt stödprogram från IMF och två makrofinansiella stödåtgärder 
från EU. 

Ukrainas reformansträngningar har dock försvårats av den fortsatta väpnade konflikten i öst, 
ett hybridkrig utan krigsförklaring och handelsrestriktioner från Ryssland samt 
upptrappningen av konflikten rörande naturgas mellan de båda länderna. Som ett resultat är 
ekonomisk tillbakagång och kapitalflykt mer omfattande än vad som ursprungligen 
förväntades, vilket har lett till en kraftig värdeminskning av valutan och en utarmning av de 
internationella reserverna. Bristen på extern finansiering för 2015 och början av 2016 har 
därför förvärrats ytterligare. Eftersom Ukraina inte längre har tillgång till de internationella 
lånemarknaderna kan detta underskott täckas endast med ytterligare offentligt finansiellt 
bistånd. 

Europaparlamentet har hela tiden uttryckt sitt stöd för att hjälpa Ukraina, som är associerad 
partner till EU, med dess ekonomiska och politiska stabilisering och reformer. I sin senaste 
resolution av den 15 januari 2015 om situationen i Ukraina välkomnade Europaparlamentet 
kommissionens förslag att ge ytterligare 1,8 miljarder euro i makrofinansiellt stöd till Ukraina 
och begärde att en stor biståndsplan skull utarbetas för landet.  Kommissionens förslag är 
också baserat på Europeiska rådets slutsatser av den 18 december 2014, enligt vilka EU och 
dess medlemsstater står redo att ytterligare underlätta och stödja Ukrainas reformprocess 
tillsammans med andra givare och i enlighet med Internationella valutafondens krav. 

Det makroekonomiska stödet är en europeisk krishanteringsmekanism som i undantagsfall är 
tillgänglig för partnerländer som har drabbats av akuta betalningsbalansproblem. Det 
ytterligare makroekonomiska stöd som kommissionen föreslog den 8 januari 2015 kan utgöra 
ett viktigt bidrag till ett nytt internationellt stödpaket till Ukraina, såväl direkt, genom det 
föreslagna beloppet av 1,8 miljarder euro, som indirekt, genom att mobilisera bidrag från 
andra partner. Det bör också fungera som en katalysator för ett successivt återställt förtroende 
och stödja reforminsatserna i landet med hjälp av ett åtföljande politiskt program som ska 
fastställas i överenskommelse med de ukrainska myndigheterna. Det makroekonomiska stödet 
ska komplettera stödet från andra givare inom ramen för det IMF-sponsrade ekonomiska 
programmet. Det kommer att bidra till att stödja EU:s mål om främjande av ekonomisk 
stabilitet och utveckling i Ukraina och, mer allmänt, i EU:s östliga grannskap. Genom kraven 
kommer programmet dessutom att bidra till att stärka den ukrainska regeringens åtaganden 
avseende ekonomisk reform. Det visar också att EU är redo att stödja länder som påbörjar 
reformer när de befinner sig i ekonomiska och politiska svårigheter, och att EU:s politiska 
åtaganden är trovärdiga.

I enlighet med Europaparlamentets och rådets gemensamma uttalande som antogs 
tillsammans med Europaparlamentets och rådets beslut nr 778/2013/EU av den 
12 augusti 2013 om ytterligare makroekonomiskt stöd till Georgien, åtog sig de 
två medlagstiftarna att i framtida enskilda beslut om beviljande av unionens 
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makroekonomiska stöd till fullo återspegla de överväganden och principer som ingår i det 
gemensamma uttalandet.

Det bör påpekas att kommissionens förslag till fullo återspeglar övervägandena och 
principerna i ovanstående gemensamma uttalande, som de två medlagstiftarna kom överens 
om under förlikningsförfarandet. Föredraganden kan därför helt stödja kommissionens 
förslag. I den nuvarande extremt svåra situation som Ukraina befinner sig i är ett snabbt 
godkännande av kommissionens förslag om makroekonomiskt stöd till Ukraina dessutom 
viktigt för att två av de tre delutbetalningarna (på 600 miljoner euro var) ska kunna betalas ut 
under 2015. Ett sådant godkännande av kommissionens förslag från Europaparlamentet och 
rådet skulle visa att EU kan agera snabbt, beslutsamt och i linje med sina politiska åtaganden.  

Mot bakgrund av ovanstående övervägningar föreslår föredraganden att Europaparlamentet 
ska godkänna kommissionens förslag utan ändringar.


