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EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU
OTSUS (EL) 2018/…,
…,
täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Ukrainale

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,
*

Muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud
tekst on tähistatud sümboliga ▌.
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ET

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 212 lõiget 2,
võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,
olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,
toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt1

1

Euroopa Parlamendi … seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu
… otsus.
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ning arvestades järgmist:
(1)

Euroopa Liidu („liit“) ja Ukraina vaheliste suhete areng Euroopa naabruspoliitika ja
idapartnerluse raames jätkub. Liidu ja Ukraina vaheline assotsieerimisleping1
(„assotsieerimisleping“), mis sisaldab põhjalikku ja laiaulatuslikku
vabakaubanduspiirkonda käsitlevaid sätteid, jõustus 1. septembril 2017.

(2)

2014. aasta kevadel alustas Ukraina kaugeleulatuva reformiprogrammi elluviimist,
mille eesmärk on stabiliseerida majandust ja parandada kodanike toimetulekut.
Ukraina ja liit on pannud ühiselt paika reformikava („assotsieerimiskava“, mida
ajakohastati viimati 2015. aasta märtsis). Võitlus korruptsiooni vastu ning
põhiseaduse, valimis- ja kohtureformid on selles kavas peamiste prioriteetide hulgas.

(3)

Lisaks poliitilisele toetusele nägi liit 2014. aasta märtsis Ukrainas majanduse
stabiliseerimise ja reformide elluviimise toetamiseks ette üle 11 miljardi eurose
rahastamispaketi, sealhulgas 1,6 miljardit eurot makromajanduslikku finantsabi
nõukogu otsuse 2002/639/EÜ,2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse
nr 646/2010/EL3 ja nõukogu otsuse 2014/215/EL4 alusel. Võttes arvesse Ukraina
märkimisväärset välisrahastamisvajadust, anti Ukrainale 2015. aasta aprillis Euroopa
Parlamendi ja nõukogu otsuse (EL) 2015/6015 alusel veel 1,8 miljardit eurot
makromajanduslikku finantsabi.

1

2
3
4
5

Ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende
liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vaheline assotsieerimisleping (ELT L 161,
29.5.2014, lk 3).
Nõukogu 12. juuli 2002. aasta otsus 2002/639/EÜ Ukrainale täiendava
makromajandusliku finantsabi andmise kohta (EÜT L 209, 6.8.2002, lk 22).
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. juuli 2010. aasta otsus nr 646/2010/EL
makromajandusliku finantsabi andmise kohta Ukrainale (ELT L 179, 14.7.2010, lk 1).
Nõukogu 14. aprilli 2014. aasta otsus 2014/215/EL Ukrainale makromajandusliku
finantsabi andmise kohta (ELT L 111, 15.4.2014, lk 85).
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. aprilli 2015. aasta otsus (EL) 2015/601, mis
käsitleb Ukrainale makromajandusliku finantsabi andmist (ELT L 100, 17.4.2015, lk 1).
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(4)

Ukraina on alates 2014. aasta maist saanud liidult 2,81 miljardit eurot
makromajanduslikku finantsabi, sealhulgas 1,2 miljardit eurot otsuse (EL) 2015/601
kohasest 1,8 miljardist eurost. Makromajandusliku finantsabi kolmas ja viimane
600 miljoni eurone osamakse otsuse (EL) 2015/601 alusel tühistati 18. jaanuaril
2018, kuna Ukraina ei olnud selle osamaksega seotud struktuurireformide programmi
täielikult täitnud.

(5)

11. märtsil 2015 kiitis Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) riigi majandusliku
kohandamis- ja reformiprogrammi toetamiseks heaks Ukraina jaoks mõeldud neljaaastase laiendatud rahastamisvahendi loomise mahus ligikaudu 17,5 miljardit USA
dollarit, millest 8,5 miljardit USA dollarit maksti välja aastatel 2015–2017.
Kõnealust IMFi finantsabi täiendati märkimisäärse toetusega mitmelt kahepoolselt
partnerilt, sh liit, selle liikmesriigid, USA, Jaapan ja Kanada. Ka muud
rahvusvahelised finantsasutused, nagu Maailmapank, Euroopa Rekonstruktsiooni- ja
Arengupank ja Euroopa Investeerimispank, on tegevust Ukraina majandusliku
ülemineku toetamiseks oluliselt intensiivistanud.
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(6)

IMF muutis pärast 2017. aasta novembri tehnilist missiooni oma hinnanguid Ukraina
välisrahastamisvajaduse kohta ning tegi kindlaks täiendava puudujäägi: 4,5 miljardit
USA dollarit aastatel 2018 ja 2019. See rahastamisvajadus on suurem kui summa,
mida rahvusvaheline kogukond on seni lubanud ja mis hõlmab liidu
makromajanduslikku finantsabi nõukogu otsuste 2002/639/EÜ, nr 646/2010/EL,
2014/215/EL ja (EL) 2015/601 alusel.

(7)

Jätkuvalt keerulise majandusliku ja finantsolukorra tõttu palusid Ukraina
ametiasutused 2017. aasta novembris liidult täiendavat makromajanduslikku
finantsabi.

(8)

ELi-Ukraina assotsieerimisnõukogu 8. detsembri 2017. aasta kohtumisel kinnitas liit
taas toetust Ukraina märkimisäärsetele reformipüüdlustele, sealhulgas reformi
elluviimisel tehtavate konkreetsete edusammudega seotud finantsabi andmist.

(9)

Arvestades, et Ukraina osaleb Euroopa naabruspoliitikas, peaks tal olema õigus
saada liidult makromajanduslikku finantsabi.
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(10)

Liidu makromajanduslik finantsabi peaks olema erandlik rahastamisvahend, millega
antakse maksebilansi sidumata ja sihtotstarbega toetust, mille eesmärk on aidata
rahuldada abisaaja kiireloomulist välisrahastamise vajadust ja millega peaks
kaasnema poliitilise programmi rakendamine, mis hõlmab tõhusaid kohandamis- ja
struktuurireformimeetmeid, mis võetakse viivitamata maksebilansi olukorra
lühiajaliseks parandamiseks.

(11)

Kuna Ukraina maksebilansis on ka pärast IMFi ja teiste mitmepoolsete
institutsioonide vahendite eraldamist jätkuvalt märkimisväärne välisrahastamise
puudujääk, loetakse Ukrainale liidu makromajandusliku finantsabi andmist
koostoimes IMFi programmiga praeguses erandlikus olukorras asjakohaseks
vastuseks Ukraina taotlusele saada liidult toetust majanduse stabiliseerimiseks. Liidu
makromajanduslik finantsabi toetaks Ukraina majanduse stabiliseerimist ja
struktuurireformide kava, täiendades rahalist toetust IMFi rahastamiskokkuleppe
alusel.

(12)

Liidu makromajandusliku finantsabi eesmärk peaks olema jätkusuutliku
välisrahastamise taastamise toetamine Ukrainas, misläbi toetataks ka riigi
majanduslikku ja sotsiaalset arengut.
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(13)

Liidu makromajandusliku finantsabi suuruse kindlaksmääramisel võetakse aluseks
täielikud kvantitatiivsed hinnangud Ukraina täiendava välisrahastamisvajaduse kohta
ning võetakse arvesse Ukraina suutlikkust rahastada end omavahenditest, eelkõige
tema käsutuses olevatest rahvusvahelistest reservidest. Liidu makromajanduslik
finantsabi peaks täiendama IMFi ja Maailmapanga programme ja vahendeid. Abi
suuruse kindlaksmääramisel võetakse arvesse ka kahe- ja mitmepoolsete rahastajate
eeldatavat rahalist panust ning vajadust tagada koormuse õiglane jagunemine liidu ja
muude rahastajate vahel, samuti Ukrainas juba kasutatavaid liidu muid
välisrahastamisvahendeid ja liidu osalemisega saavutatavat üldist lisaväärtust.

(14)

Komisjon peaks tagama, et liidu makromajanduslik finantsabi on õiguslikult ja
sisuliselt kooskõlas välistegevuse eri valdkondade peamiste põhimõtete, eesmärkide
ja meetmetega ning liidu muu asjakohase poliitikaga.

(15)

Liidu makromajanduslik finantsabi peaks toetama liidu välispoliitikat Ukraina
suhtes. Komisjoni talitused ja Euroopa välisteenistus peaksid liidu välispoliitika
kooskõlastamiseks ja selle järjepidevuse tagamiseks tegema makromajandusliku
finantsabi andmisel tihedat koostööd.
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(16)

Liidu makromajanduslik finantsabi peaks toetama Ukraina pühendumist väärtustele,
mis on liiduga ühised, sealhulgas demokraatiale, õigusriigi põhimõtte järgimisele,
heale valitsemistavale, inimõiguste austamisele, jätkusuutlikule arengule ja vaesuse
vähendamisele, ning ka Ukraina pühendumist avatud, õigusnorme järgiva ja õiglase
kaubanduse põhimõtetele.

(17)

Liidu makromajandusliku finantsabi andmise eeltingimus peaks olema see, et
Ukraina järgib mõjusaid demokraatlikke mehhanisme (sh parlamentaarne
mitmeparteisüsteem) ja õigusriigi põhimõtet ning tagab inimõiguste austamise.
Lisaks peaksid liidu makromajandusliku finantsabi konkreetsed eesmärgid
suurendama Ukrainas riigi rahanduse juhtimise süsteemide tõhusust ja läbipaistvust
ja nendega seotud aruandekohustust ning soodustama struktuurireforme, mis
toetavad jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu, töökohtade loomist ja eelarve
konsolideerimist. Komisjon ja Euroopa välisteenistus peaksid korrapäraselt jälgima
nii eeltingimuste täitmist kui ka kõnealuste eesmärkide saavutamist.
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(18)

Selleks et tagada liidu makromajandusliku finantsabiga seotud liidu finantshuvide
tõhus kaitse, peaks Ukraina võtma asjakohaseid meetmeid liidu makromajandusliku
finantsabiga seotud pettuse, korruptsiooni ja muude rikkumiste ärahoidmiseks ja
tõkestamiseks. Lisaks tuleks sätestada, et komisjon teeb kontrolle ja kontrollikoda
auditeid.

(19)

Liidu makromajandusliku finantsabi andmisega ei piirata Euroopa Parlamendi ja
nõukogu kui eelarvepädevate institutsioonide volitusi.

(20)

Liidu makromajandusliku finantsabi jaoks vajalike eraldiste suurus peaks olema
kooskõlas mitmeaastases finantsraamistikus sätestatud eelarveassigneeringutega.

(21)

Liidu makromajandusliku finantsabi andmist peaks korraldama komisjon. Selleks et
Euroopa Parlament ja nõukogu saaksid jälgida käesoleva otsuse rakendamist, peaks
komisjon neid abiga seotud asjaajamise käigust korrapäraselt teavitama ja edastama
neile asjakohased dokumendid.

(22)

Selleks et tagada käesoleva otsuse ühetaolised rakendamistingimused, tuleks
komisjonile anda rakendamisvolitused. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/20111.

1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011,
millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide
läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste
teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).
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(23)

Liidu makromajanduslikku finantsabi tuleks anda ainult juhul, kui on täidetud
majanduspoliitilised tingimused, mis sätestatakse vastastikuse mõistmise
memorandumis. Selleks et tagada ühetaolised rakendamistingimused ja tõhusus,
tuleks komisjonile anda volitused pidada Ukraina ametiasutustega kõnealuste
tingimuste üle läbirääkimisi liikmesriikide esindajate komitee järelevalve all
kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011. Nimetatud määruse kohaselt tuleks üldjuhul
kohaldada nõuandemenetlust kõikidel juhtudel, mida ei ole nimetatud määruses
sätestatud. Võttes arvesse asjaolu, et üle 90 miljoni euro suurusel abil võib olla
oluline mõju, on kõnealust lävendit ületavate tehingute puhul asjakohane kasutada
kontrollimenetlust. Võttes arvesse Ukrainale antava liidu makromajandusliku
finantsabi suurust, tuleks vastastikuse mõistmise memorandumi vastuvõtmise ning
abi vähendamise, peatamise või lõpetamise suhtes kohaldada kontrolimenetlust,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:
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Artikkel 1
1.

Liit annab Ukrainale kuni 1 miljard eurot makromajanduslikku finantsabi („liidu
makromajanduslik finantsabi“), et toetada Ukraina majanduse stabiliseerimist ja
põhjalikku reformikava. Kõnealune abi aitab katta Ukraina maksebilansivajadusi,
mis on kindlaks tehtud IMFi programmis.

2.

Kogu liidu makromajanduslik finantsabi antakse Ukrainale laenudena. Komisjoni
volitatakse laenama liidu nimel vajalikud rahalised vahendid kapitaliturgudelt või
finantseerimisasutustelt ja laenama need edasi Ukrainale. Keskmine maksimaalne
laenutähtaeg on 15 aastat.

3.

Liidu makromajandusliku finantsabi andmist korraldab komisjon kooskõlas IMFi ja
Ukraina vahel sõlmitud lepingute või saavutatud kokkulepetega ning
assotsieerimislepingus, sealhulgas põhjalikus ja laiaulatuslikus
vabakaubanduslepingus, sätestatud majandusreformide peamiste põhimõtete ja
eesmärkidega, mis lepiti kokku Euroopa naabruspoliitika raames.
Komisjon teavitab korrapäraselt Euroopa Parlamenti ja nõukogu liidu
makromajandusliku finantsabiga, sh abi väljamaksetega seotud suundumustest ning
esitab nendele institutsioonidele õigeaegselt asjakohased dokumendid.
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4.

Liidu makromajanduslikku finantsabi antakse kahe ja poole aasta jooksul alates
artikli 3 lõikes 1 osutatud vastastikuse mõistmise memorandumi jõustumisele
järgnevast päevast.

5.

Kui Ukraina rahastamisvajadus väheneb liidu makromajandusliku finantsabi
väljamaksete perioodil oluliselt võrreldes algsete prognoosidega, vähendab komisjon
antava abi summat või peatab või lõpetab abi andmise, kasutades artikli 7 lõikes 2
osutatud kontrollimenetlust.
Artikkel 2

1.

Liidu makromajandusliku finantsabi andmise eeltingimus on see, et Ukraina järgib
tõhusaid demokraatlikke mehhanisme (sh parlamentaarne mitmeparteisüsteem) ja
õigusriigi põhimõtet ning tagab inimõiguste austamise.

2.

Komisjon ja Euroopa välisteenistus jälgivad lõikes 1 sätestatud eeltingimuse täitmist
kogu liidu makromajandusliku finantsabi andmise perioodi jooksul.

3.

1

Lõikeid 1 ja 2 kohaldatakse kooskõlas nõukogu otsusega 2010/427/EL1.

Nõukogu 26. juuli 2010. aasta otsus 2010/427/EL, millega määratakse kindlaks Euroopa
välisteenistuse korraldus ja toimimine (ELT L 201, 3.8.2010, lk 30).
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Artikkel 3
1.

Komisjon lepib kooskõlas artikli 7 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega Ukraina
ametiasutustega kokku liidu makromajandusliku finantsabi andmise eelduseks olevad
selgelt kindlaks määratud majanduspoliitilised ja finantstingimused, mis
keskenduvad struktuurireformidele ja riigi rahanduse usaldusväärsusele ning mis
sätestatakse vastastikuse mõistmise memorandumis („vastastikuse mõistmise
memorandum“), mis hõlmab kõnealuste tingimuste täitmise ajakava. Vastastikuse
mõistmise memorandumis sätestatud majanduspoliitilised ja finantstingimused
peavad olema kooskõlas artikli 1 lõikes 3 osutatud lepingute või kokkulepetega,
sealhulgas Ukrainas IMFi toetusel rakendatavate makromajandusliku kohandamise ja
struktuurireformi programmidega.

2.

Lõikes 1 osutatud tingimuste eesmärk on eelkõige suurendada Ukrainas riigi
rahanduse juhtimise süsteemide tõhusust ja läbipaistvust ning nendega seotud
aruandekohustust ja seda ka liidu makromajandusliku finantsabi kasutamisel.
Poliitikameetmete väljatöötamisel tuleb nõuetekohaselt arvestada ka turgude
vastastikusel avamisel tehtavaid edusamme, õigusnormidel põhineva ja õiglase
kaubanduse arengut ning muid liidu välispoliitika prioriteete. Komisjon jälgib
korrapäraselt kõnealuste eesmärkide saavutamise edenemist.
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3.

Liidu makromajandusliku finantsabi üksikasjalikud finantstingimused sätestatakse
laenulepingus, mille sõlmivad komisjon ja Ukraina ametiasutused.

4.

Komisjon kontrollib korrapäraselt artikli 4 lõikes 3 osutatud tingimuste täitmist,
sealhulgas Ukraina majanduspoliitika vastavust liidu makromajandusliku finantsabi
eesmärkidele. Seejuures koordineerib komisjon oma tegevust põhjalikult IMFi ja
Maailmapangaga ning vajaduse korral ka Euroopa Parlamendi ja nõukoguga.
Artikkel 4

1.

Kui lõikes 3 osutatud tingimused on täidetud, teeb komisjon liidu
makromajandusliku finantsabi kättesaadavaks laenu kahe osamaksena. Kummagi
osamakse suurus määratakse kindlaks vastastikuse mõistmise memorandumis.

2.

Liidu makromajandusliku finantsabi eraldisi tehakse vajaduse korral vastavalt
nõukogu määrusele (EÜ, Euratom) nr 480/20091.

1

Nõukogu 25. mai 2009. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 480/2009 välistegevuse
tagatisfondi asutamise kohta (ELT L 145, 10.6.2009, lk 10).
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3.

Komisjon teeb osamaksete väljamaksmise otsuse, kui on täidetud kõik järgmised
tingimused:
a)

artikli 2 lõikes 1 sätestatud eeltingimus;

b)

sellise poliitilise programmi jätkuv ja rahuldav elluviimine, mis hõlmab
tõhusaid kohandamis- ja struktuurireformimeetmeid, mida toetab IMFi
mitteennetav krediidikokkulepe;

c)

vastastikuse mõistmise memorandumis sätestatud majanduspoliitiliste ja
finantstingimuste rahuldav rakendamine.

Teine osamakse makstakse üldjuhul välja mitte varem kui kolme kuu möödumisel
esimese osamakse väljamaksmisest.
4.

Kui lõike 3 esimeses lõigus osutatud tingimused ei ole täidetud, peatab komisjon
ajutiselt või lõpetab liidu makromajandusliku finantsabi väljamaksed. Sel juhul
teavitab komisjon Euroopa Parlamenti ja nõukogu peatamise või lõpetamise
põhjustest.
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5.

Liidu makromajanduslik finantsabi makstakse välja Ukraina keskpangale. Kooskõlas
vastastikuse mõistmise memorandumis sätestatud tingimustega ja eeldusel, et
täiendav rahastamisvajadus leiab kinnitust, võib liidu rahalised vahendid üle kanda
Ukraina rahandusministeeriumile kui lõplikule abisaajale.
Artikkel 5

1.

Liidu makromajandusliku finantsabiga seotud laenuvõtmis- ja laenuandmistehingud
tehakse eurodes sama väärtuspäeva kursiga ning need ei too liidu jaoks kaasa
laenutähtaegade muutmist ning nendest ei tulene liidule valuuta- või
intressimäärariski ega muid kommertsriske.

2.

Kui asjaolud seda võimaldavad ja kui Ukraina seda taotleb, võib komisjon võtta
vajalikke meetmeid, et tagada laenu andmise tehingu tingimustesse varasema
tagasimaksmise klausli lisamine ning vastava klausli lisamine ka laenu võtmise
tehingu tingimustesse.
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3.

Kui asjaolud võimaldavad laenu intressimäära parendamist ja kui Ukraina seda
taotleb, võib komisjon otsustada esialgset laenu täielikult või osaliselt refinantseerida
või asjaomased finantstingimused restruktureerida. Refinantseerimine või
restruktureerimine toimub kooskõlas lõigetega 1 ja 4 ning see ei põhjusta asjaomase
laenu tähtaja pikenemist ega refinantseerimise või restruktureerimise kuupäevaks
laekumata põhisumma suurenemist.

4.

Ukraina kannab kõik kulud, mis liit on kandnud seoses käesoleva otsuse alusel tehtud
laenu võtmise ja andmise tehingutega.

5.

Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti ja nõukogu lõigetes 2 ja 3 osutatud tehingute
käigust.
Artikkel 6

1.

Liidu makromajanduslikku finantsabi rakendatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määrusega (EL, Euratom) nr 966/20121 ja komisjoni delegeeritud
määrusega (EL) nr 1268/20122.

2.

Liidu makromajandusliku finantsabi rakendamisel kasutatakse otsest eelarve täitmist.

1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom)
nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju
ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002
(ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).

2

Komisjoni 29. oktoobri 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1268/2012, mis
käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis
käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju) kohaldamise
eeskirju (ELT L 362, 31.12.2012, lk 1).
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3.

Artikli 3 lõikes 3 osutatud laenuleping sisaldab sätteid, millega:
a)

tagatakse, et Ukraina kontrollib korrapäraselt liidu eelarvest eraldatud
vahendite nõuetekohast kasutamist, võtab asjakohaseid meetmeid
õigusnormide rikkumise ja pettuse ärahoidmiseks ning vajaduse korral ka
õiguslikke meetmeid, et nõuda tagasi kõik käesoleva otsuse alusel antud
rahalised vahendid, mis on ebaseaduslikult omastatud;

b)

tagatakse liidu finantshuvide kaitse, eelkõige nähes ette konkreetsed meetmed
liidu makromajanduslikku finantsabi mõjutava pettuse, korruptsiooni ja muude
rikkumiste ärahoidmiseks ja tõkestamiseks kooskõlas nõukogu määrustega
(EÜ, Euratom) nr 2988/951 ja (Euratom, EÜ) nr 2185/962 ning Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL, Euratom) nr 883/20133;

c)

antakse komisjonile, sealhulgas Euroopa Pettustevastasele Ametile, või tema
esindajatele sõnaselge volitus kontrolli, sealhulgas kohapealse kontrolli
tegemiseks ja inspekteerimiseks;

1

Nõukogu 18. detsembri 1995. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95 Euroopa
ühenduste finantshuvide kaitse kohta (EÜT L 312, 23.12.1995, lk 1).

2

Nõukogu 11. novembri 1996. aasta määrus (Euratom, EÜ) nr 2185/96, mis käsitleb
komisjoni tehtavat kohapealset kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta Euroopa
ühenduste finantshuve pettuste ja igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest (EÜT L 292,
15.11.1996, lk 2).

3

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. septembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom)
nr 883/2013, mis käsitleb Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlusi ning
millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ)
nr 1073/1999 ja nõukogu määrus (Euratom) nr 1074/1999 (ELT L 248, 18.9.2013, lk 1).
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d)

antakse komisjonile ja kontrollikojale sõnaselge volitus teha liidu
makromajandusliku finantsabi andmise perioodil ja selle järel auditeid,
sealhulgas dokumentide auditeid ja kohapealseid auditeid, nagu
tegevusanalüüs, ning

e)

tagatakse, et liidul on õigus nõuda laenu ennetähtaegset tagasimaksmist, kui on
tehtud kindlaks, et Ukraina on liidu makromajandusliku finantsabi haldamisel
olnud seotud pettuse või korruptsioonijuhtumiga või mõne muu ebaseadusliku
tegevusega, mis kahjustab liidu finantshuve.

4.

Enne liidu makromajandusliku finantsabi rakendamist hindab komisjon
tegevusanalüüsi koostamisega Ukraina finantskorra ja nende haldusmenetluste ning
sise- ja väliskontrollimehhanismide usaldusväärsust, mis on abi andmise seisukohast
olulised.
Artikkel 7

1.

Komisjoni abistab komitee. Nimetatud komitee on komitee määruse (EL)
nr 182/2011 tähenduses.

2.

Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.
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Artikkel 8
1.

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule iga aasta 30. juuniks aruande
käesoleva otsuse rakendamise kohta eelmisel aastal, mis sisaldab hinnangut otsuse
rakendamise kohta. Kõnealuses aruandes:
a)

analüüsitakse liidu makromajandusliku finantsabi rakendamisel edenemist;

b)

hinnatakse Ukraina majanduse olukorda ja perspektiivi ning artikli 3 lõikes 1
osutatud poliitikameetmete rakendamise edenemist;

c)

tuuakse välja seos vastastikuse mõistmise memorandumis sätestatud
majanduspoliitiliste tingimuste, Ukraina jooksvate majandus- ja
eelarvetulemuste ning liidu makromajandusliku finantsabi väljamaksmist
käsitlevate komisjoni otsuste vahel.

2.

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule hiljemalt kaks aastat pärast
artikli 1 lõikes 4 osutatud abiperioodi lõppemist järelhindamise aruande, milles
hinnatakse liidu makromajandusliku finantsabi tulemusi ja tõhusust ning seda, mil
määral on liidu makromajanduslik finantsabi aidanud kaasa abi eesmärkide
saavutamisele.
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Artikkel 9
Käesolev otsus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
…,

Euroopa Parlamendi nimel

Nõukogu nimel

president

eesistuja
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