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Πρόταση απόφασης 

– 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ* 

στην πρόταση της Επιτροπής για 

--------------------------------------------------------- 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για τη χορήγηση µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής συνδροµής στην Ουκρανία 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη:  

τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 212,  
 
την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
 
▌ 
 
αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία1, 
 
Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 
 
(1) Οι σχέσεις µεταξύ της Ουκρανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξελίσσονται στο 

πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. Το 2005, η Κοινότητα και η Ουκρανία 
συµφώνησαν ως προς ένα σχέδιο δράσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

                                                 
* Πολιτικές τροπολογίες: το νέο κείµενο και η αντικατάσταση κειµένου σηµειώνονται µε έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες και η διαγραφή µε το σύµβολο ▌. 
Τεχνικές διορθώσεις και προσαρµογές εκ µέρους των υπηρεσιών: το νέο κείµενο και η αντικατάσταση 
κειµένου σηµειώνονται µε πλάγιους χαρακτήρες και η διαγραφή µε το σύµβολο ║. 
1   ΕΕ L … 
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Γειτονίας, το οποίο καθορίζει µεσοπρόθεσµες προτεραιότητες για τις σχέσεις ΕΕ-
Ουκρανίας και το οποίο αντικαταστάθηκε από την Ατζέντα Σύνδεσης ΕΕ-
Ουκρανίας του Νοεµβρίου 2009. Από το 2007, η Κοινότητα και η Ουκρανία 
διαπραγµατεύονται Συµφωνία Σύνδεσης, η οποία αναµένεται να αντικαταστήσει την 
υφιστάµενη Συµφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας. Το πλαίσιο των σχέσεων 
ΕΕ-Ουκρανίας ενισχύεται περαιτέρω µε τη νεοδροµολογηθείσα Ανατολική Εταιρική 
Σχέση. 

 
(2) Η ουκρανική οικονοµία πλήττεται ολοένα και περισσότερο από τη διεθνή 

χρηµατοπιστωτική κρίση, µε δραµατική µείωση της παραγωγής, επιδείνωση της 
δηµοσιονοµική θέσης και αύξηση των αναγκών εξωτερικής χρηµατοδότησης.  

 
(3) Η χρηµατοδοτική συνδροµή του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (∆ΝΤ) συµβάλλει 

στην οικονοµική σταθεροποίηση και ανάκαµψη της Ουκρανίας. Η συµφωνία Stand-
By (SBA) του ∆ΝΤ για την Ουκρανία εγκρίθηκε το Νοέµβριο 2008.  

 
(4) Μετά από περαιτέρω επιδείνωση της δηµοσιονοµικής θέσης, µεγάλο µέρος της 

δεύτερης δόσης δυνάµει της SBA του ∆ΝΤ και ολόκληρο το ποσό της τρίτης δόσης 
διοχετεύτηκαν στον προϋπολογισµό. 

 
(5) Η Ουκρανία ζήτησε µακροοικονοµική χρηµατοδοτική συνδροµή από την Ένωση 

ενόψει της επιδείνωσης της οικονοµικής κατάστασης και των προοπτικών. 
 
(6) ∆εδοµένου του εναποµένοντος χρηµατοδοτικού ελλείµµατος για το 2009-2010 στο 

ισοζύγιο πληρωµών, η µακροοικονοµική χρηµατοδοτική συνδροµή θεωρείται ως η 
ενδεδειγµένη απάντηση στο αίτηµα της Ουκρανίας για τη στήριξη της οικονοµικής 
σταθεροποίησης, σε συνδυασµό µε το τρέχον πρόγραµµα του ∆ΝΤ. Η παρούσα 
µακροοικονοµική χρηµατοδοτική συνδροµή αναµένεται επίσης να συµβάλλει στη 
µείωση των αναγκών εξωτερικής χρηµατοδότησης του κρατικού προϋπολογισµού. 

 
(6a) Η ενωσιακή µακροοικονοµική χρηµατοδοτική συνδροµή µπορεί να συµβάλει στην 

οικονοµική σταθεροποίηση µόνον εφόσον οι κυριότερες πολιτικές δυνάµεις στην 
Ουκρανία διασφαλίσουν την πολιτική σταθερότητα και επιτύχουν ευρεία συναίνεση 
ως προς την αυστηρή εφαρµογή των αναγκαίων διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων. 

 
(7) Η µακροοικονοµική χρηµατοδοτική συνδροµή παρέχεται στην Ουκρανία επιπλέον της 

δανειακής διευκόλυνσης βάσει της απόφασης 2002/639/ΕΚ του Συµβουλίου, της 12ης 
Ιουλίου 2002, για τη χορήγηση συµπληρωµατικής µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής 
συνδροµής στην Ουκρανία1. 

 
(7α) Η ενωσιακή µακροοικονοµική χρηµατοδοτική συνδροµή δεν θα πρέπει απλώς να 

υποκαταστήσει προγράµµατα και πόρους από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και 
την Παγκόσµια Τράπεζα αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσει πρόσθετη αξία για την 
εµπλοκή της ΕΕ. 

 
(7β) Η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι η ενωσιακή µακροοικονοµική 

                                                 
1 OJ L 209, 6.8.2002, σ. 22. 
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χρηµατοδοτική συνδροµή είναι από απόψεως νοµικής και περιεχοµένου σύµφωνη 
µε τα µέτρα που έχουν ληφθεί εντός των διαφόρων πεδίων εξωτερικής δράσης και 
άλλων σχετικών πολιτικών της Ένωσης.  

 
(7γ) Ειδικοί στόχοι της συνδροµής θα πρέπει να ενισχύσουν την αποτελεσµατικότητα, 

τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί 
τακτικά αυτούς τους στόχους. 

 
(7δ)  Οι όροι από τους οποίους εξαρτάται η παροχή της µακροοικονοµικής 

χρηµατοδοτικής συνδροµής πρέπει να αντανακλούν τις βασικές αξίες και τους 
στόχους της πολιτικής της ΕΕ έναντι της Ουκρανίας. 

 
(8) Προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων της Ένωσης σε σχέση µε την παρούσα µακροοικονοµική 
χρηµατοδοτική συνδροµή, είναι απαραίτητο να λάβει η Ουκρανία τα κατάλληλα 
µέτρα πρόληψης και καταπολέµησης της απάτης, της διαφθοράς και όλων των 
παρατυπιών που συνδέονται µε τη συνδροµή αυτή και να προβλεφθούν έλεγχοι από 
την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

 
(9) Η αποδέσµευση της παρούσας µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής συνδροµής δεν 

θίγει τις εξουσίες της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής. 
 
(10) Η Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει τη διαχείριση συνδροµής. Για να εξασφαλισθεί 

ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Οικονοµική και ∆ηµοσιονοµική Επιτροπή 
µπορούν να παρακολουθούν την εφαρµογή της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή 
πρέπει να τους ενηµερώνει τακτικά για τις εξελίξεις της συνδροµής και να τους 
παρέχει τα σχετικά έγγραφα.  

 
(10α) ∆υνάµει του άρθρου 291 της Συνθήκης, οι κανόνες και οι γενικές αρχές που αφορούν 

τους µηχανισµούς µε τους οποίους τα κράτη µέλη ελέγχουν την άσκηση των 
εκτελεστικών εξουσιών από την Επιτροπή θεσπίζονται εκ των προτέρων µε 
κανονισµό που εκδίδεται σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία. Εν 
αναµονή της έκδοσης του εν λόγω νέου κανονισµού, εξακολουθεί να εφαρµόζεται η 
απόφαση 1999/468/EΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισµό 
των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην 
Επιτροπή1, εξαιρουµένης της κανονιστικής διαδικασίας µε έλεγχο, η οποία δεν 
εφαρµόζεται.  

 
ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:  
 
 

Άρθρο 1 
 

1. Η Ένωση θέτει στη διάθεση της Ουκρανίας µακροοικονοµική χρηµατοδοτική 
συνδροµή µε τη µορφή δανειακής διευκόλυνσης ανώτατου ποσού 500 εκατ. ευρώ σε 
κεφάλαιο και µέγιστης διάρκειας 15 ετών, µε σκοπό τη στήριξη της οικονοµικής 

                                                 
1  EE L 184 της 17.7.1999, σ. 23. 
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σταθεροποίησης της Ουκρανίας και την ελάφρυνση των αναγκών της, οι οποίες 
προσδιορίστηκαν στο τρέχον πρόγραµµα του ∆ΝΤ, όσον αφορά το ισοζύγιο 
πληρωµών και τον προϋπολογισµό.  

 
2. Προς το σκοπό αυτό, εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να δανειστεί τους αναγκαίους 

πόρους εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
3. Την εκταµίευση της ενωσιακής χρηµατοδοτικής συνδροµής διαχειρίζεται η Επιτροπή 

κατά τρόπο συνεπή µε τις συµφωνίες και τις συνεννοήσεις µεταξύ του ∆ΝΤ και της 
Ουκρανίας και µε τις βασικές αξίες και τους στόχους της οικονοµικής 
µεταρρύθµισης που ορίζονται στην Ατζέντα σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας. Η Επιτροπή 
ενηµερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονοµική και 
∆ηµοσιονοµική Επιτροπή για τις εξελίξεις στη διαχείριση της συνδροµής και τους 
παρέχει όλα τα σχετικά έγγραφα. 

 
4. Η χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης διατίθεται για δύο έτη και έξι µήνες, αρχής 

γενοµένης από την πρώτη µέρα µετά την έναρξη ισχύος του µνηµονίου συµφωνίας 
που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1. ▌ 

 
 
 

Άρθρο 2 
 

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να συµφωνήσει µε τις ουκρανικές αρχές, ενεργώντας 
σύµφωνα µε τη συµβουλευτική διαδικασία στην οποία παραπέµπει το άρθρο 5α 
παράγραφος 2, τους όρους της οικονοµικής πολιτικής και τους χρηµατοδοτικούς 
όρους που συνδέονται µε την ενωσιακή µακροοικονοµική χρηµατοδοτική συνδροµή, 
οι οποίοι πρόκειται να καθοριστούν σε µνηµόνιο συµφωνίας που περιλαµβάνει 
χρονοδιάγραµµα για την τήρησή τους. Οι όροι πρέπει να συνάδουν µε τις συµφωνίες 
ή τις συνεννοήσεις µεταξύ του ∆ΝΤ και της Ουκρανίας και µε τις βασικές αξίες και 
τους στόχους της οικονοµικής µεταρρύθµισης που ορίζονται στην Ατζέντα σύνδεσης 
ΕΕ-Ουκρανίας. Οι εν λόγω αρχές και στόχοι αποσκοπούν στην ενίσχυση της 
αποτελεσµατικότητας, της διαφάνειας και της υπευθυνότητας της συνδροµής, 
ειδικότερα σε σχέση µε τα συστήµατα της Ουκρανίας για τη διαχείριση των 
δηµόσιων οικονοµικών. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί τακτικά την 
πρόοδο που σηµειώνεται στην επίτευξη των στόχων αυτών. Οι λεπτοµερείς 
χρηµατοδοτικοί όροι της συνδροµής ορίζονται σε Συµφωνία ∆ανεισµού που πρόκειται 
να συναφθεί µεταξύ της Επιτροπής και των αρχών της Ουκρανίας.  

 
2. Κατά την υλοποίηση της χρηµατοδοτικής συνδροµής από την Ένωση, η Επιτροπή 

παρακολουθεί την αξιοπιστία των ρυθµίσεων χρηµατοδοτικής διαχείρισης, των 
διοικητικών διαδικασιών, ▌των µηχανισµών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου της 
Ουκρανίας που υπεισέρχονται στην υλοποίηση της παρούσας συνδροµής και την 
τήρηση του συµφωνηθέντος χρονοδιαγράµµατος. 

 
3. Η Επιτροπή ελέγχει σε τακτά διαστήµατα εάν οι οικονοµικές πολιτικές της Ουκρανίας 

είναι σύµφωνες µε τους στόχους της ενωσιακής συνδροµής και εάν πληρούνται 
ικανοποιητικά οι συµφωνηθέντες όροι οικονοµικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, η 
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Επιτροπή έχει στενή συνεργασία µε το ∆ΝΤ και την Παγκόσµια Τράπεζα και, εφόσον 
απαιτείται, µε την Οικονοµική και ∆ηµοσιονοµική Επιτροπή. 

 
 

Άρθρο 3 
 
1. Η παρούσα χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης διατίθεται από την Επιτροπή στην 

Ουκρανία µέσω δύο δόσεων δανείου, βάσει των όρων της παραγράφου 2. Το ύψος 
εκάστης δόσης θα οριστεί σε µνηµόνιο συµφωνίας.  

 
2. Η απόφαση της Επιτροπής για την εκταµίευση των δόσεων εξαρτάται από την 

ικανοποιητική υλοποίηση των όρων οικονοµικής πολιτικής που συµφωνούνται στο 
µνηµόνιο συµφωνίας. Η εκταµίευση της δεύτερης δόσης πραγµατοποιείται 
τουλάχιστον τρεις µήνες µετά την εκταµίευση της πρώτης δόσης. 

 
3. Τα κονδύλια της Ένωσης καταβάλλονται στην Εθνική Τράπεζα της Ουκρανίας. Με 

την επιφύλαξη των όρων που πρόκειται να συµφωνηθούν στο µνηµόνιο συµφωνίας, 
συµπεριλαµβανοµένης της επιβεβαίωσης των υπολειπόµενων δηµοσιονοµικών 
χρηµατοδοτικών αναγκών, κονδύλια µεταβιβάζονται στο Υπουργείο Οικονοµικών της 
Ουκρανίας ως τελικό αποδέκτη. 

 
 

Άρθρο 4 
 
1. Οι δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις που αναφέρονται στην παρούσα 

απόφαση διενεργούνται σε ευρώ µε την ίδια τοκοφόρο ηµεροµηνία και δεν 
συνεπάγονται για την Ένωση µετατροπή των προθεσµιών λήξης ούτε ανάληψη 
κινδύνων συναλλάγµατος ή επιτοκίου, ή άλλου εµπορικού κινδύνου. 

 
2. Η Επιτροπή λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα, εφόσον ζητηθεί από την Ουκρανία, 

προκειµένου να διασφαλίσει την προσθήκη στους όρους και τις προϋποθέσεις του 
δανείου ρήτρας πρόωρης εξόφλησης και την ύπαρξη ανάλογης ρήτρας στους όρους 
και τις προϋποθέσεις των δανειοληπτικών πράξεων.  

 
3. Κατόπιν αιτήµατος της Ουκρανίας, και εφόσον η συγκυρία επιτρέπει µείωση του 

επιτοκίου του δανείου, η Επιτροπή µπορεί να αναχρηµατοδοτήσει το σύνολο ή µέρος 
των αρχικών δανειοληπτικών πράξεών της ή να αναπροσαρµόσει τους αντίστοιχους 
χρηµατοδοτικούς όρους. Οι πράξεις αναχρηµατοδότησης ή αναπροσαρµογής πρέπει 
να διενεργούνται υπό τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και να µην 
έχουν ως αποτέλεσµα την παράταση της µέσης διάρκειας των οικείων δανείων, ούτε 
την αύξηση του υπολοίπου κεφαλαίου που οφείλεται κατά την ηµεροµηνία 
διεξαγωγής των πράξεων αυτών. 

 
4. Το σύνολο των εξόδων της Ένωσης που απορρέουν άµεσα από τις δανειοληπτικές και 

τις δανειοδοτικές πράξεις στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης βαρύνουν την 
Ουκρανία. 

 
5. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Οικονοµική και ∆ηµοσιονοµική Επιτροπή 
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ενηµερώνονται για εξελίξεις στις πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3. 
 
 
 
 

Άρθρο 5 
 

Η χρηµατοδοτική συνδροµή από την Ένωση υλοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη 
θέσπιση του δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται στο γενικό προϋπολογισµό των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων1, και τους κανόνες εφαρµογής του2. Ειδικότερα, το µνηµόνιο 
συµφωνίας και η συµφωνία επιχορήγησης/δανειοδότησης που πρόκειται να συναφθούν µε τις 
αρχές της Ουκρανίας προβλέπουν τη λήψη ειδικών µέτρων που θα εφαρµοσθούν από την 
Ουκρανία για την πρόληψη και την καταπολέµηση της απάτης, της διαφθοράς και 
οποιασδήποτε άλλης παρατυπίας σε σχέση µε τη συνδροµή. Με σκοπό να εξασφαλισθεί 
µεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια στη διαχείριση και την εκταµίευση των πιστώσεων, 
προβλέπουν επίσης την πραγµατοποίηση ελέγχων από την Επιτροπή, συµπεριλαµβανοµένης 
της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέµησης της Απάτης, µε δικαίωµα διενέργειας επιτόπιων 
ελέγχων και επιθεωρήσεων, καθώς και ελέγχων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά περίπτωση 
επιτόπιων. 
 
 

Άρθρο 5a 
 
1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. 
 
2. Όταν γίνεται παραποµπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 

7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.  
 
 

Άρθρο 6 
 
Η Επιτροπή υποβάλλει, έως τις 31 Αυγούστου εκάστου έτους, έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, που περιλαµβάνει αξιολόγηση της εφαρµογής της παρούσας 
απόφασης κατά το προηγούµενο έτος. Στην έκθεση παρουσιάζεται η σχέση µεταξύ των όρων 
πολιτικής που καθορίζονται σε µνηµόνιο συµφωνίας σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 1, 
των τρεχουσών οικονοµικών και δηµοσιονοµικών επιδόσεων της Ουκρανίας, και των 
αποφάσεων της Επιτροπής να εκταµιεύσει τις δόσεις της συνδροµής. 
 
Όχι αργότερα από δύο έτη µετά την λήξη της περιόδου διάθεσης που αναφέρεται στο 
άρθρο 1, παράγραφος 4, η Επιτροπή θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο µία εκ των υστέρων έκθεση αξιολόγησης.  

 
 

                                                 
1  ΕΕ L 248, 16.9.2002 σ. 1.  
2 Κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2342/2002 του Συµβουλίου, ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 1. 
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Άρθρο 7 
 
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
 
Έγινε στ  
 
 
 
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο    Για το Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος       Ο Πρόεδρος 
 
 

Or. en 

 


