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KORTFATTAD MOTIVERING 

Efter en begäran från Ukrainas regering har kommissionen på grundval av artikel 212 

i EUF-fördraget föreslagit ett nytt makroekonomiskt stödprogram till Ukraina på upp till 

1 miljard EUR i form av medel- och långfristiga lån i två delar.  

Den nya makroekonomiska stödinsats som föreslås skulle komplettera de föregående 

tre insatserna på totalt 3,4 miljarder EUR som har beviljats Ukraina sedan 2014. 

Sammanlagt 2,8 miljarder EUR utbetalades inom ramen för dessa insatser, däribland 

1,6 miljarder EUR åren 2014–2015 (inom ramen för de s.k. MES I och II) och 

två utbetalningar på 600 miljoner EUR vardera i juli 2015 och april 2017 (inom ramen för 

MES III). En tredje och sista utbetalning på 600 miljoner EUR inom ramen för MES III, som 

förutsatte att 21 politiska åtgärder som överenskommits med de ukrainska myndigheterna 

skulle ha genomförts, utbetalades inte. Även om Ukraina hade fullgjort många av de politiska 

åtaganden som var knutna till denna utbetalning hade fyra åtgärder – däribland två som gällde 

korruptionsbekämpning – inte genomförts när tillgänglighetsperioden för detta stöd löpte ut 

i januari 2018. Under dessa omständigheter kunde kommissionen inte verkställa den sista 

utbetalningen inom ramen för MES III och den drogs officiellt in den 18 januari 2018. 

Målet med det makroekonomiska stöd som föreslås är att hjälpa Ukraina att täcka delar 

av sitt ytterligare behov av extern finansiering under perioden 2018–2019 och därmed 

minska ekonomins sårbarheter på kort sikt när det gäller landets betalningsbalans och 

offentliga finanser. EU:s stöd skulle dessutom fungera som ett incitament för Ukraina att 

skynda på sitt reformarbete genom att det i ett samförståndsavtal fastställs ett lämpligt 

åtgärdspaket för att främja ekonomisk anpassning, strukturreformer och reformer som rör 

korruptionsbekämpning. Tre andra av de sex länderna i det östliga partnerskapet – Armenien, 

Moldavien och Ukraina – har redan beviljats makroekonomiska stödprogram, utöver 

fyra andra länder utanför det östliga partnerskapet. 

Med tanke på att Ukraina inte genomförde hela det politiska program som var knutet till 

MES III är det lämpligt att inkludera särskilda villkor för var och en av de två delbetalningar 

som ingår i detta stöd. Villkoren måste i synnerhet också omfatta de åtgärder som inte 

genomfördes inom ramen för det förra programmet på följande sätt: 

 När det gäller kontrollen av offentliga tjänstemäns redovisning av tillgångar måste 

kommissionen kräva att det inrättas ett effektivt kontrollsystem, bland annat med hjälp 

av programvara för automatiska kontroller som har direkt och automatisk tillgång till 

statliga databaser och register. I det samförståndsavtal som ska ingås med Ukraina 

enligt den nya makroekonomiska stödinsats som föreslås bör kommissionen därför 

kräva att ett sådant system för automatiska kontroller ska ha inrättats och vara i drift, 

vilket ska innebära att ett betydande antal redovisningar ska kontrolleras genom det 

automatiska systemet, varvid högt uppsatta tjänstemäns redovisningar ska prioriteras, 

vid utbetalningen av den andra delen av det makroekonomiska stödprogrammet 

MES IV.  

 När det gäller kontrollen av uppgifter som företag ska lämna om sina verkliga ägare och 

företagens uppfyllande av rapporteringskrav, även inom EU, bör man organisera 

expertutbyten mellan Ukraina och EU för att fastställa vilka åtgärder Ukraina måste 

vidta för att genomföra en kontrollmekanism. Samförståndsavtalet bör innehålla 
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konkreta riktmärken för en kontrollmekanism som ett villkor inom det 

makroekonomiska stödprogrammet MES IV.  

 Förbudet mot virkesexport, som inte är förenligt med att man inte får vidta åtgärder 

som begränsar handeln, kvarstår och en lag om att upphäva det har ännu inte behandlats 

i det ansvariga utskottet i Ukrainas parlament. Kommissionen bör föra en diskussion 

med de ukrainska myndigheterna för att hitta en lösning på denna tvistefråga med hjälp 

av särskilda handelsinstrument, särskilt den bilaterala tvistlösningsmekanismen. 

De villkor som knyts till det makroekonomiska stödet är en användbar hävstång för att främja 

reformer, särskilt när det gäller demokrati och rättsstatsprincipen. Bland dessa reformer 

försöker den ukrainska regeringen för närvarande att genomföra ytterligare konstitutionella 

reformer. Regeringen har förbundit sig att ändra konstitutionen ytterligare i linje med 

Venedigkommissionens rekommendationer, men det är ändå lämpligt med övervakning från 

kommissionens och utrikestjänstens sida, vilket också ingår i detta stödpaket. 

En effektiv korruptionsbekämpning är avgörande för reformprocessen. Det är därför viktigt 

att understryka att Ukraina behöver vidta ytterligare åtgärder i detta sammanhang. 

EU:s farhågor när det gäller skyldigheten för medborgarrättsaktivister att lämna in elektronisk 

redovisning måste också åtgärdas. Dessutom måste man genomföra reformer av rättsväsendet 

på alla nivåer. Det är viktigt att den ukrainska regeringen uppfyller villkoren för de tidigare 

och de nuvarande makroekonomiska stödprogrammen innan ytterligare ekonomiskt stöd 

betalas ut.  

I linje med överenskommelsen mellan utskottet för utrikesfrågor och utskottet för 

internationell handel om sitt nära samarbete under detta förfarande och efter den färska 

erfarenheten av det gemensamma uttalandet från Europaparlamentet, rådet och 

kommissionen, fogat till beslutet av den 4 juli 2017 om makroekonomiskt stöd till 

Republiken Moldavien, föreslår utskottet för utrikesfrågor att man ska 

1. bekräfta förhandsvillkoret för beviljande av makrofinansiellt stöd avseende demokrati, 

rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter och särskilt korruptionsbekämpning, eftersom 

detta är mycket viktigt för utskottet för utrikesfrågor, 

2. se till att kommissionen och Europeiska utrikestjänsten övervakar att detta 

förhandsvillkor uppfylls under det makroekonomiska stödets hela löptid så att ingen 

utbetalning görs innan målen har uppnåtts, 

3. begränsa antalet ändringsförslag till två, avseende ett skäl och en artikel i beslutet för att 

garantera en snabb överenskommelse mellan Europaparlamentet och rådet. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt 

utskott beakta följande ändringsförslag: 

Ändringsförslag 1 

Förslag till beslut 

Skäl 11 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) Med hänsyn till att det, trots stödet 

från IMF och andra multilaterala 

institutioner, fortfarande finns ett 

betydande resterande underskott i Ukrainas 

betalningsbalans anses unionens 

makroekonomiska stöd till Ukraina, 

tillsammans med IMF-programmet, under 

nuvarande exceptionella omständigheter 

vara ett lämpligt svar på Ukrainas begäran 

om stöd för ekonomisk stabilisering. Det 

makroekonomiska stödet skulle stödja 

Ukrainas ekonomiska stabilisering och 

strukturreformer och komplettera det stöd 

som är tillgängligt inom ramen för det 

finansiella arrangemanget med IMF. 

(11) Med hänsyn till att det, trots stödet 

från IMF och andra multilaterala 

institutioner, fortfarande finns ett 

betydande resterande underskott i Ukrainas 

betalningsbalans anses unionens 

makroekonomiska stöd till Ukraina, 

tillsammans med IMF-programmet, under 

nuvarande exceptionella omständigheter 

vara ett lämpligt svar på Ukrainas begäran 

om stöd för ekonomisk stabilisering. Det 

makroekonomiska stödet skulle stödja 

Ukrainas ekonomiska stabilisering och 

socialt hållbara strukturreformer och 

komplettera det stöd som är tillgängligt 

inom ramen för det finansiella 

arrangemanget med IMF. 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till beslut 

Skäl 17 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) Ett förhandsvillkor för unionens 

makroekonomiska stöd bör vara att 

Ukraina respekterar faktiska demokratiska 

mekanismer – däribland ett parlamentariskt 

flerpartisystem – och rättsstatsprincipen, 

samt garanterar respekt för de mänskliga 

rättigheterna. De särskilda målen för 

unionens makroekonomiska stöd bör 

dessutom stärka effektiviteten, öppenheten 

och ansvarsskyldigheten i systemen för 

förvaltning av offentliga medel i Ukraina 

och främja strukturreformer som syftar till 

att främja en hållbar tillväxt för alla, skapa 

sysselsättning och stärka de offentliga 

finanserna. Både uppfyllandet av 

förhandsvillkoren och uppnåendet av dessa 

mål bör regelbundet övervakas av 

kommissionen och Europeiska 

utrikestjänsten. 

(17) Ett förhandsvillkor för unionens 

makroekonomiska stöd bör vara att 

Ukraina uppfyller de villkor som är 

knutna till tidigare och kommande 

makroekonomiska stödprogram, särskilt 

de som rör korruptionsbekämpning, och 

respekterar faktiska demokratiska 

mekanismer, däribland ett parlamentariskt 

flerpartisystem och rättsstatsprincipen, som 

bör stödjas av ett oberoende rättsväsen 

med förmåga att bekämpa korruption på 

ett effektivt sätt, samt garanterar respekt 

för de mänskliga rättigheterna. En 

överenskommelse med Ukraina om dessa 

villkor bör införas i ett detaljerat 

samförståndsavtal. De särskilda målen för 

unionens makroekonomiska stöd bör 

dessutom stärka effektiviteten, öppenheten 

och ansvarsskyldigheten i systemen för 

förvaltning av offentliga medel i Ukraina 

och främja strukturreformer som syftar till 

att främja en hållbar tillväxt för alla, skapa 
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sysselsättning och stärka de offentliga 

finanserna. Både uppfyllandet av 

förhandsvillkoren och uppnåendet av dessa 

mål bör regelbundet övervakas av 

kommissionen och Europeiska 

utrikestjänsten under det 

makroekonomiska stödets hela löptid. 

Utbetalningen av den första delen av det 

ekonomiska stödet bör göras tillgänglig 

först efter det att de kvarstående politiska 

åtgärder som är knutna till den sista 

utbetalningen av det tidigare 

makroekonomiska stödprogrammet har 

fullgjorts. Kommissionen bör 

tillhandahålla en offentlig utvärdering av 

i vilken utsträckning detta förhandsvillkor 

har uppfyllts, inklusive tydliga uppgifter 

om vilka riktmärken som har använts i 

utvärderingen. 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till beslut 

Skäl 23 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(23) Unionens makroekonomiska stöd 

bör ges på ekonomiskpolitiska villkor som 

fastställs i ett samförståndsavtal. För att 

säkerställa enhetliga villkor för 

genomförandet, och av effektivitetsskäl, 

bör kommissionen bemyndigas att 

förhandla om sådana villkor med de 

ukrainska myndigheterna under 

övervakning av kommittén med företrädare 

för medlemsstaterna i enlighet med 

förordning (EU) nr 182/2011. Enligt den 

förordningen bör det rådgivande 

förfarandet som allmän regel tillämpas i 

alla andra fall än de som föreskrivs i 

densamma. Med hänsyn till den potentiellt 

stora inverkan som stöd som överstiger 

90 miljoner EUR kan ha är det lämpligt att 

tillämpa granskningsförfarandet för 

transaktioner som överstiger detta 

tröskelvärde. Med tanke på storleken på 

unionens makroekonomiska stöd till 

(23) Unionens makroekonomiska stöd 

bör omfattas av villkor, vilka ska 

fastställas i ett samförståndsavtal, som 

också bör innehålla lämpliga mätkriterier. 

Dessa villkor bör inte äventyra landets 

socioekonomiska stabilitet och bör på ett 

mätbart sätt vara kopplade till 

bekämpning av fattigdom och skapande 

av arbetstillfällen. För att säkerställa 

enhetliga villkor för genomförandet, och av 

effektivitetsskäl, bör kommissionen 

bemyndigas att, efter samråd med berörda 

ukrainska intressenter och 

arbetsmarknadsparter, förhandla om 

sådana villkor med de ukrainska 

myndigheterna under övervakning av 

kommittén med företrädare för 

medlemsstaterna i enlighet med förordning 

(EU) nr 182/2011. Enligt den förordningen 

bör det rådgivande förfarandet som allmän 

regel tillämpas i alla andra fall än de som 
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Ukraina bör granskningsförfarandet 

tillämpas vid antagandet av 

samförståndsavtalet och vid minskning, 

uppskjutande eller indragning av stödet. 

föreskrivs i densamma. Med hänsyn till 

den potentiellt stora inverkan som stöd som 

överstiger 90 miljoner EUR kan ha är det 

lämpligt att tillämpa 

granskningsförfarandet för transaktioner 

som överstiger detta tröskelvärde. Med 

tanke på storleken på unionens 

makroekonomiska stöd till Ukraina bör 

granskningsförfarandet tillämpas vid 

antagandet av samförståndsavtalet och vid 

minskning, uppskjutande eller indragning 

av stödet. 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – punkt 3 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen ska betala ut det 

makroekonomiska stödet i enlighet med de 

avtal och överenskommelser som ingåtts 

mellan Internationella valutafonden (IMF) 

och Ukraina och de grundläggande 

principer och mål gällande ekonomiska 

reformer som fastställs i det 

associeringsavtal mellan EU och Ukraina – 

inbegripet det djupgående och omfattande 

frihandelsområdet – som har ingåtts inom 

ramen för den europeiska 

grannskapspolitiken. 

Kommissionen ska betala ut det 

makroekonomiska stödet i enlighet med de 

avtal och överenskommelser som ingåtts 

mellan Internationella valutafonden (IMF) 

och Ukraina och de principer och mål 

gällande politiska, institutionella, 

socioekonomiska och ekonomiska 

reformer som fastställs i det 

associeringsavtal mellan EU och Ukraina – 

inbegripet det djupgående och omfattande 

frihandelsområdet – som har ingåtts inom 

ramen för den europeiska 

grannskapspolitiken. 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – punkt 3 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen ska regelbundet informera 

Europaparlamentet och rådet om 

utvecklingen när det gäller unionens 

makroekonomiska stöd, inbegripet 

utbetalningarna, och utan dröjsmål 

överlämna relevanta dokument till dessa 

Kommissionen ska regelbundet informera 

Europaparlamentet och rådet om 

utvecklingen när det gäller unionens 

makroekonomiska stöd, inbegripet 

utbetalningarna, samt i vilken utsträckning 

Ukraina genomfört det som 
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institutioner. överenskommits, och utan dröjsmål 

överlämna relevanta dokument till dessa 

institutioner. 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till beslut 

Artikel 2 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Ett förhandsvillkor för beviljande 

av unionens makroekonomiska stöd ska 

vara att Ukraina respekterar faktiska 

demokratiska mekanismer, däribland ett 

parlamentariskt flerpartisystem och 

rättsstatsprincipen, samt garanterar respekt 

för de mänskliga rättigheterna. 

1. Ett förhandsvillkor för beviljande 

av unionens makroekonomiska stöd ska 

vara att Ukraina uppfyller de villkor som 

är knutna till tidigare och kommande 

makroekonomiska stödprogram, särskilt 

de som rör korruptionsbekämpning, 
faktiska demokratiska mekanismer, 

däribland ett parlamentariskt 

flerpartisystem och rättsstatsprincipen, 

samt garanterar respekt för de mänskliga 

rättigheterna, bland annat respekt för 

nationella minoriteter.  

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till beslut 

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Samförståndsavtalet mellan Europeiska 

unionen och Ukraina ska därför som 

förhandsvillkor för utbetalningar inom 

ramen för det makroekonomiska 

stödprogrammet MES IV, bland annat 

föreskriva följande: 

 a) Att det antas lagstiftning om 

inrättande och drift av en 

korruptionsbekämpningsdomstol, som är i 

linje med Venedigkommissionens 

rekommendationer, särskilt om 

domstolens behörighet, valbarheten och 

behörigheten för kandidater till tjänsten 

som domare, förfarandet för urval av 

kandidater, vilket ska omfatta deltagande 
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av internationella experter, och domarnas 

ställning. 

 b) Att det inrättas ett system för effektiv 

kontroll av offentliga tjänstemäns 

redovisning av tillgångar. 

 c) Att medborgarrättsaktivister som 

arbetar med korruptionsbekämpning 

undantas från elektronisk redovisning av 

tillgångar. 

 d) Att sammansättningen av 

Ukrainas centrala valkommission 

återspeglar en politisk balans som 

representerar alla berörda politiska 

krafter, särskilt de som är representerade i 

Ukrainas parlament (verkhovna rada), 

och upprepas i sammansättningen av 

distriktsvalnämnderna och i alla lokala 

valnämnder. 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till beslut 

Artikel 3 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kommissionen ska, i enlighet med 

det granskningsförfarande som avses i 

artikel 7.2, komma överens med de 

ukrainska myndigheterna om tydligt 

definierade ekonomiskpolitiska och 

finansiella villkor rörande strukturreformer 

och sunda offentliga finanser för det 

makroekonomiska stödet och fastställa 

dessa i ett samförståndsavtal (nedan kallat 

samförståndsavtalet) tillsammans med en 

tidsfrist för deras uppfyllande. De 

ekonomiskpolitiska och finansiella 

villkoren i samförståndsavtalet ska vara 

förenliga med de avtal och 

överenskommelser som avses i artikel 1.3, 

inbegripet de makroekonomiska 

anpassnings- och strukturreformprogram 

som Ukraina genomför med stöd från IMF. 

1. Kommissionen ska, i enlighet med 

det granskningsförfarande som avses i 

artikel 7.2, komma överens med de 

ukrainska myndigheterna om tydligt 

definierade politiska och finansiella villkor 

rörande socialt hållbara strukturreformer 

och sunda offentliga finanser för det 

makroekonomiska stödet och fastställa 

dessa i ett samförståndsavtal (nedan kallat 

samförståndsavtalet) tillsammans med en 

exakt tidsfrist och konkreta mätkriterier 

för deras uppfyllande. De politiska och 

finansiella villkoren i samförståndsavtalet 

ska vara förenliga med de avtal och 

överenskommelser som avses i artikel 1.3, 

inbegripet de makroekonomiska 

anpassnings- och strukturreformprogram 

som Ukraina genomför med stöd från IMF. 
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Teckenförklaring: 

+ : Ja-röster 

- : Nej-röster 

0 : Nedlagda röster 

 

 


