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EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT,

vastu võetud esimesel lugemisel 24. novembril 2022. aastal 

eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2022/…, millega 
luuakse rahastamisvahend Ukraina toetamiseks 2023. aastal (makromajanduslik 

finantsabi+)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 212,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt1

1 Euroopa Parlamendi 24. novembri 2022. aasta seisukoht.
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ning arvestades järgmist:

(1) Liidu ja Ukraina vaheline assotsieerimisleping1, mis hõlmab põhjalikku ja 

laiaulatuslikku vabakaubanduspiirkonda, jõustus 1. septembril 2017.

(2) 2014. aastal hakkas Ukraina ellu viima kaugeleulatuvat reformiprogrammi, mille 

eesmärk on stabiliseerida riigi majandust ja parandada kodanike toimetulekut. 

Peamiste prioriteetide hulgas on võitlus korruptsiooni vastu ning põhiseaduse, 

valimis- ja kohtureformid. Nende reformide elluviimist on toetatud järjestikuste 

makromajandusliku finantsabi programmidega, mille raames on Ukraina saanud 

liidult laenudena kokku 6,6 miljardit eurot abi. 

(3) Erakorraline makromajanduslik finantsabi, mis tehti Ukrainale kättesaadavaks 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse (EL) 2022/3132 alusel 1,2 miljardi euro 

suuruse laenusummana suureneva ohu kontekstis vahetult enne Venemaa sissetungi, 

maksti välja kahe 600 miljoni euro suuruse osamaksena 2022. aasta märtsis ja mais. 

1 Ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende 
liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vaheline assotsieerimisleping (ELT L 161, 
29.5.2014, lk 3).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. veebruari 2022. aasta otsus (EL) 2022/313 
makromajandusliku finantsabi andmise kohta Ukrainale (ELT L 55, 28.2.2022, lk 4).
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(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse (EL) 2022/12011 kohaselt kättesaadavaks 

tehtud kuni 1 miljardi euro suurusest liidu erakorralisest makromajanduslikust 

finantsabist anti Ukraina eelarve jaoks kiiresti hädavajalikke vahendeid, mis maksti 

täielikult välja kahes osas 1. ja 2. augustil 2022. Kõnealune abi kujutas endast 

esimest etappi Ukrainale antavast kuni 9 miljardi euro suurusest erakorralist 

makromajanduslikku finantsabi käsitlevast kavandatud paketist, millest komisjon 

teatas oma 18. mai 2022. aasta teatises „Ukraina abistamine ja ülesehitamine“ ning 

mille kiitis heaks 23.–24. juunil 2022. aastal kokku tulnud Euroopa Ülemkogu. 

(5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2022/16282 oli järjekordne samm 

kõnealuse kavandatud liidu erakorralise makromajandusliku finantsabi rakendamisel. 

Sellega loodi alus täiendava 5 miljardi euro suuruse makromajandusliku finantsabi 

andmiseks väga soodsate laenudena, millest 2 miljardit eurot maksti välja 

18. oktoobril ja ülejäänud 3 miljardit eurot tuleks välja maksta 2022. aasta lõpuks. 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2022. aasta otsus (EL) 2022/1201 
erakorralise makromajandusliku finantsabi andmise kohta Ukrainale (ELT L 186, 
13.7.2022, lk 1).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. septembri 2022. aasta otsus (EL) 2022/1628, 
millega antakse Ukrainale erakorralist makromajanduslikku finantsabi, tugevdatakse 
ühist eraldisfondi liikmesriikide tagatistega ning otsuse nr 466/2014/EL alusel tagatud 
ja Ukrainaga seotud finantsvastutuse katteks ette nähtud eraldistega ning muudetakse 
otsust (EL) 2022/1201 (ELT L 245, 22.9.2022, lk 1).
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(6) Venemaa provotseerimata ja põhjendamatu agressioonisõda Ukraina vastu alates 

24. veebruarist 2022 on piiranud Ukraina juurdepääsu finantsturgudele ja oluliselt 

vähendanud avaliku sektori tulusid, samal ajal kui avaliku sektori kulutused 

humanitaarolukorra lahendamiseks ja riigiteenuste jätkuva kättesaadavuse 

tagamiseks on märkimisväärselt suurenenud. Kõnealuses väga ebakindlas ja 

ettearvamatus olukorras nähtus Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) 2022. aasta 

suvel antud parimatest hinnangutest Ukraina rahastamisvajaduste kohta, et 2022. 

aastal ulatub erakorraline rahastamispuudujääk ligikaudu 39 miljardi USA dollarini, 

millest umbes pool on võimalik katta tänu rahvusvahelisele abile. Arvestades 

erakorralist olukorda, oli otsuse (EL) 2022/1628 kohase liidu makromajandusliku 

finantsabi kiire eraldamine Ukrainale asjakohane lühiajaline vastus Ukraina 

makromajanduslikku stabiilsust ohustavatele suurtele riskidele. Nimetatud otsuse 

kohane kuni 5 miljardi euro suurune täiendav erakorraline makromajanduslik 

finantsabi pidi toetama Ukraina makromajanduslikku stabiilsust, tugevdama riigi 

kohest vastupanu- ja taastumisvõimet ning aitama seega tagada Ukraina 

valitsemissektori võla jätkusuutlikkust ja riigi võimet täita oma finantskohustusi.
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(7) Alates Venemaa agressioonisõja algustest Ukraina vastu on liit, selle liikmesriigid ja 

Euroopa finantseerimisasutused eraldanud Ukraina majandusliku, sotsiaalse ja 

rahandusalase vastupanuvõime toetuseks 19,7 miljardit eurot. Kõnealune summa 

hõlmab liidu eelarvest antavat toetust summas 12,4 miljardit eurot, sealhulgas 

erakorralist makromajanduslikku finantsabi ning Euroopa Investeerimispanga ja 

Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga laene ja investeeringuid, mis on 

täielikult või osaliselt tagatud liidu eelarvega, ning täiendavat rahalist toetust 

liikmesriikidelt summas 7,3 miljardit eurot. 

(8) Lisaks tegi nõukogu otsuse abimeetmete kohta, millega toetatakse Ukraina 

relvajõude Euroopa rahutagamisrahastu raames 3,1 miljardi euroga vastavalt 

nõukogu otsusele (ÜVJP) 2021/5091, ning Ukrainat toetava sõjalise abi missiooni 

kohta, mille raames eraldatakse ühiste kulude katteks 0,1 miljardit eurot vastavalt 

nõukogu otsusele (ÜVJP) 2022/19682. Samuti on liit ja selle liikmesriigid andnud 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/8363 kohaselt liidu 

elanikkonnakaitse mehhanismi kaudu enneolematut mitterahalist erakorralist abi, mis 

on suurim hädaabioperatsioon alates nimetatud mehhanismi loomisest, ning 

suunanud miljoneid hädaabivahendeid Ukrainasse ja piirkonda.

1 Nõukogu 22. märtsi 2021. aasta otsus (ÜVJP) 2021/509, millega luuakse Euroopa 
rahutagamisrahastu ja tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2015/528 (ELT L 102, 
24.3.2021, lk 14). 

2 Nõukogu 17. oktoobri 2022. aasta otsus (ÜVJP) 2022/1968, mis käsitleb Euroopa 
Liidu sõjalise abi missiooni Ukraina toetuseks (EUMAM Ukraine)(ELT L 270, 
18.10.2022, lk 85). 

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2021. aasta määrus (EL) 2021/836, millega 
muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu elanikkonnakaitse mehhanismi kohta 
(ELT L 185, 26.5.2021, lk 1). 
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(9) Euroopa Ülemkogu otsustas anda Ukrainale kandidaatriigi staatuse 23. juunil 

2022. aastal. Ukraina jätkuv tugev toetamine on üks liidu peamisi prioriteete. Kuna 

Venemaa agressioonisõja tekitatud kahju Ukraina majandusele, kodanikele ja 

ettevõtjatele on tohutu, nõuab Ukraina jätkuv tugev toetamine organiseeritud 

kollektiivset lähenemisviisi, mis on sätestatud käesoleva määrusega loodud Ukraina 

toetamise rahastamisvahendis (makromajanduslik finantsabi+) (edaspidi 

„rahastamisvahend“). 

(10) Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu kujutab endast strateegilist geopoliitilist 

ohtu liidule tervikuna ning eeldab, et liikmesriigid jäävad tugevaks ja ühtseks. 

Seepärast on oluline, et liidu toetus võetaks kiiresti kasutusele ning et seda oleks 

tulevase ülesehitamise suunas liikudes võimalik paindlikult ja järk-järgult kohandada 

kohese abi andmiseks ja lühiajaliste taastustööde tegemiseks.

(11) Rahastamisvahendi üldine eesmärk on aidata katta Ukraina rahastamispuudujääk 

2023. aastal, et toetada Ukrainat teel Euroopa integratsiooni suunas, eelkõige 

toetades Ukraina riigieelarvet prognoositavalt, järjepidevalt, korrapäraselt ja õigel 

ajal väga soodsa lühiajalise rahalise abiga, sealhulgas selleks, et rahastada, kui see on 

kohane, taastamist ja esialgset toetust sõjajärgseks ülesehitustööks.
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(12) Rahastamisvahendi üldeesmärgi saavutamiseks tuleks abi anda Ukraina 

makromajandusliku finantsstabiilsuse toetamiseks ja Ukraina välisrahastamise 

piirangute leevendamiseks. Komisjon peaks rakendama rahastamisvahendist antavat 

toetust kooskõlas välistegevuse eri valdkondade ning muu asjakohase liidu poliitika 

raames võetud meetmete peamiste põhimõtete ja eesmärkidega.

(13) Rahastamisvahendi peamiste toetusvaldkondade hulka peaks kuuluma ka taastusabi 

andmine, elutähtsate funktsioonide ja taristu parandamine ja hooldamine ning abi 

puudust kannatavatele inimestele ja enim mõjutatud piirkondadele materiaalse ja 

sotsiaalse toetuse, ajutise eluaseme ning elamute ja taristu ehitamise näol.

(14) Samuti tuleks rahastamisvahendist toetada Ukraina ametiasutuste suutlikkuse 

parandamist, et olla vastavalt vajadusele valmis tulevaseks sõjajärgseks 

ülesehitustööks ja ühinemiseelse protsessi varasele ettevalmistusetapile suunatud 

reformikavaks, mis hõlmab Ukraina institutsioonide tugevdamist, avaliku halduse 

reformimist ja selle tulemuslikkuse parandamist ning läbipaistvust, struktuurireforme 

ja head valitsemistava kõikidel tasanditel.
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(15) Rahastamisvahendist toetatakse liidu välispoliitikat Ukraina suhtes. Komisjon ja 

Euroopa välisteenistus peaksid liidu välispoliitika kooskõlastamiseks ja selle 

järjepidevus tagamiseks tegema toetuse andmise käigus tihedat koostööd. 

Rahastamisvahendist antav toetus Ukrainale aitab jätkuvalt suuresti rahuldada 

Ukraina rahastamisvajadusi, nagu neid on hinnanud IMF, Maailmapank ja muud 

rahvusvahelised finantsasutused, võttes arvesse Ukraina suutlikkust rahastada end 

oma vahenditest. Toetuse suuruse kindlaksmääramisel võetakse samuti arvesse kahe- 

ja mitmepoolsete rahastajate eeldatavat rahalist osalust, Ukrainas juba kasutatavaid 

liidu muid välisrahastamisvahendeid ning liidu osalemisega saavutatavat lisaväärtust.

(16) Ukraina olukord nõuab järkjärgulist lähenemisviisi, mille raames peaks 

makromajanduslikule stabiilsusele ning kohesele abile ja taastamisele keskenduva 

rahastamisvahendiga kaasnema järjepidev toetus Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusega (EL) 2021/9471 loodud naabruspiirkonna, arengu- ja rahvusvahelise 

koostöö instrumendist „Globaalne Euroopa“ ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1257/962 

alusel humanitaarmeetmed.

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuni 2021. aasta määrus (EL) 2021/947, millega 
luuakse naabruspiirkonna, arengu- ja rahvusvahelise koostöö instrument „Globaalne 
Euroopa“, muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust nr 466/2014/EL ja 
tunnistatakse see kehtetuks ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus (EL) 2017/1601 ja nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 480/2009 
(ELT L 209, 14.6.2021, lk 1).

2 Nõukogu 20. juuni 1996. aasta määrus (EÜ) nr 1257/96 humanitaarabi kohta 
(EÜT L 163, 2.7.1996, lk 1). 
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(17) Käesolevas määruses tuleks sätestada rahastamisvahendist ajavahemikul 

1. jaanuarist 2023 kuni 31. detsembrini 2023 kättesaadavad vahendid koos võimalike 

väljamaksetega kuni 31. märtsini 2024. Laenudena tuleks teha kättesaadavaks kuni 

18 miljardit eurot. Lisaks tuleks käesoleva määrusega ajavahemikuks 

1. jaanuarist 2023 kuni 31. detsembrini 2027 ette näha intressitoetus. Selleks et 

tagada intressikulude katmine laenuperioodi vältel, tuleks liikmesriikide rahalist 

osalust pärast 2027. aastat uuendada ja sihtotstarbelise välistuluna jätkata, kui neid ei 

kaeta tulevastes mitmeaastastes finantsraamistikes muude vahenditega. Seepärast 

võib olla võimalik liikmesriikide rahalist osalust pärast 2027. aastat pikendada.
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(18) Käesoleva määrusega tuleks anda liikmesriikidele võimalus teha sihtotstarbelise 

välistuluna kättesaadavaks täiendavad vahendid, mida rakendatakse käesoleva 

rahastamisvahendi jaoks sõlmitava vastastikuse mõistmise memorandumi alusel. 

Sihtotstarbelise välistuluna kirjendatava täiendava rahalise osaluse võimalus tuleks 

anda ka huvitatud kolmandatele riikidele ja isikutele kooskõlas Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/10461 (edaspidi „finantsmäärus“) artikli 21 

lõike 2 punktidega d ja e. Selleks et edendada koostoimet ja vastastikust täiendavust, 

on asjakohane lubada, et liikmesriikide, huvitatud kolmandate riikide ja isikute 

täiendav rahaline osalus oleks võimalik teha kättesaadavaks ka määruste 

(EL) 2021/947 ja (EÜ) nr 1257/96 alusel loodud programmidele, et rahastada 

rahastamisvahendi eesmärkide saavutamisele kaasa aitavaid meetmeid.

(19) Liikmesriikide vabatahtlik rahaline osalus peaks olema tagasivõetamatu, tingimusteta 

ja nõudmisel väljamakstav. Selleks peaks liikmesriigid sõlmima komisjoniga rahalist 

toetust käsitleva lepingu finantsmääruse artikli 22 lõike 2 tähenduses. Rahalist toetust 

käsitlev leping peaks hõlmama intressitoetuse osamakset, ja juhul kui liikmesriigid 

soovivad toetada täiendavate summadega, siis ka neid.

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrus 
(EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, 
(EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) 
nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (ELT L 193, 30.7.2018, lk 1).
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(20) Rahastamisvahendist antava toetuse eeltingimus peaks olema see, et Ukraina 

jätkuvalt austab tulemuslikke demokraatlikke mehhanisme ja oma institutsioone 

(sealhulgas parlamentaarset mitmeparteisüsteemi) ja õigusriigi põhimõtet ning tagab 

inimõiguste austamise.

(21) Rahastamisvahendist antav toetus tuleks siduda poliitikatingimustega, mis 

sätestatakse vastastikuse mõistmise memorandumis. Kõnealused tingimused peaksid 

hõlmama ka kohustust tugevdada riigi majandustulemusi ja vastupidavust ning 

ettevõtluskeskkonda, hõlbustada kriitilist ülesehitust ja tegeleda energiasektori 

probleemidega.

(22) Poliitikatingimusi tuleks täiendada rangete aruandlusnõuetega, mille eesmärk on 

tagada, et vahendeid kasutatakse tõhusalt, läbipaistvalt ja vastutustundlikult. 
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(23) Pidades silmas olukorda Ukrainas on asjakohane näha ette vastastikuse mõistmise 

memorandumi vahekokkuvõtte tegemine.

(24) Ukrainale rahastamisvahendist antava liidu toetuse eeldus peaks olema eeltingimuste 

järgimine, rahuldav rakendamine ja edusammud poliitikatingimuste rakendamisel. 

(25) On asjakohane näha ette võimalus Ukraina rahastamisvajadusi uuesti hinnata ning 

toetust vähendada, see peatada või tühistada, kui vajadused rahastamisvahendist liidu 

toetuse Ukrainale väljamaksmise perioodil algsete prognoosidega võrreldes oluliselt 

vähenevad. Samuti on asjakohane näha ette võimalus peatada või tühistada 

väljamaksed, kui rahastamisvahendist toetuse väljamaksmise tingimused ei ole 

täidetud. 

(26) Ukraina kiireloomuliste rahastamisvajaduste taustal on asjakohane korraldada 

finantsabi andmine mitmekesise rahastamise strateegia alusel, mis on sätestatud 

finantsmääruse artiklis 220a ühtse rahastamismeetodina, mis peaks suurendama liidu 

võlakirjade likviidsust ning liidu emiteerimise atraktiivsust ja kulutõhusust. 
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(27) Pidades silmas Venemaa agressioonisõjast põhjustatud Ukraina rasket olukorda ja 

selleks et toetada Ukrainat pikaajalise stabiilsuse saavutamisel, on asjakohane anda 

Ukrainale väga soodsatel tingimustel laene, mille maksimaalne tagasimaksetähtaeg 

on 35 aastat ja mille põhisumma tagasimaksmine ei alga enne 2033. aastat. Samuti 

on asjakohane teha erand finantsmääruse artikli 220 lõike 5 punktist e ja võimaldada 

liidul katta intressikulud ning loobuda halduskuludest, mida muidu peaks kandma 

Ukraina. Intressitoetuse andmist tuleks pidada finantsmääruse artikli 220 lõike 1 

tähenduses rahastamisvahendist antava toetuse tulemuslikkuse tagamiseks 

asjakohaseks. Seda tuleks rahastada liikmesriikide täiendavast vabatahtlikust 

rahalisest osalusest ning see peaks muutuma kättesaadavaks järk-järgult, kui 

liikmesriikidega sõlmitud lepingud jõustuvad. 

(28) Ukrainal peaks olema võimalik igal aastal taotleda intressitoetust ja halduskuludest 

loobumist.
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(29) Erandina määruse (EL) 2021/947 artikli 31 lõike 3 teisest lausest ei tohiks käesoleva 

määruse alusel laenudest tulenevat finantskohustust välistegevuse tagatisega toetada. 

Summad, mis on vajalikud Ukrainale 2023. aastal antava finantsabi puudujäägi 

katmiseks, tuleks kasutusele võtta kooskõlas nõukogu määruse 

(EL, Euratom) 2020/20931 artikli 2 lõikega 3. Rahastamisvahendist antav toetus 

peaks kujutama endast finantsabi finantsmääruse artikli 220 lõike 1 tähenduses. 

Võttes arvesse finantsriske ja eelarvelist katet, ei tuleks käesoleva 

rahastamisvahendist laenudena antava finantsabi jaoks eraldisi moodustada ning 

erandina finantsmääruse artikli 211 lõikest 1 ei tuleks sätestata määra, mille ulatuses 

peab käesoleva määruse artikli 4 lõikes 1 osutatud summa olema eraldisega kaetud. 

(30) On asjakohane, et komisjon ja Ukraina sõlmivad vastastikuse mõistmise 

memorandumis sätestatud tingimustel laenutoetuse kohta laenulepingu. Selleks et 

tagada rahastamisvahendist antava toetusega seotud liidu finantshuvide tõhus kaitse, 

peaks Ukraina võtma asjakohaseid meetmeid, et hoida kõnealuse toetusega seoses 

ära kelmus, pettus ja korruptsioon ning muu õigusnormide eiramine ning neid 

tõkestada. Lisaks sellele tuleks laenulepingus ja rahastamislepingus sätestada, et 

kooskõlas finantsmääruse artiklitega 129 ja 220 teeb komisjon kontrolle, 

kontrollikoda auditeid ja Euroopa Prokuratuur teostab oma pädevust.

1 Nõukogu 17. detsembri 2020. aasta määrus (EL, Euratom) 2020/2093, millega 
määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027 
(ELT L 433 I, 22.12.2020, lk 11).
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(31) Kuna käesoleva määruse eesmärki, nimelt aidata kaasa Ukraina 

rahastamispuudujäägi kaotamisele 2023. aastal, eelkõige pakkudes Ukraina 

riigieelarvele prognoositavat, pidevat, korrapärast ja õigeaegset väga soodsat 

lühiajalist abi, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga saab neid meetme 

ulatuse ja toime tõttu paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid 

kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. 

Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev 

määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(32) Selleks et tagada käesoleva määruse ühetaolised rakendamistingimused, tuleks 

komisjonile anda rakendamisvolitused. Neid volitusi tuleks kasutada vastavalt 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (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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(33) Võttes arvesse kiireloomulisust, mis tuleneb Venemaa provotseerimata ja 

põhjendamatust agressioonisõjast põhjustatud erandlikest asjaoludest, peetakse 

asjakohaseks teha erand Euroopa Liidu lepingule, Euroopa Liidu toimimise lepingule 

ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingule lisatud protokolli nr 1 (riikide 

parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus) artiklis 4 sätestatud kaheksa nädala 

pikkusest tähtajast. 

(34) Pidades silmas olukorda Ukrainas, peaks käesolev määrus jõustuma kiireloomulisena 

järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:
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I peatükk

Liidu toetus Ukrainale

1. JAGU

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Reguleerimisese

1. Käesoleva määrusega luuakse rahastamisvahend liidu toetuse andmiseks Ukrainale 

(makromajanduslik finantsabi+) (edaspidi „rahastamisvahend“) laenude, tagastamatu 

toetuse ja intressitoetuse vormis.

2. Määruses sätestatakse rahastamisvahendi eesmärgid, rahastamise kord, liidupoolse 

rahastamise vormid ja reeglid.
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Artikkel 2

Rahastamisvahendi eesmärgid

1. Rahastamisvahendi üldeesmärk on pakkuda Ukrainale prognoositavat, järjepidevat, 

korrapärast ning õigeaegset lühiajalist rahalist abi, mille kaudu rahastada, kui see on 

kohane, taastamist ja esialgset toetust sõjajärgseks ülesehitustööks, et toetada 

Ukraina integreerumist Euroopaga. 

2. Üldeesmärgi saavutamiseks on peamised erieesmärgid eelkõige järgmised:

a) toetada makromajanduslikku finantsstabiilsust ning leevendada Ukraina välis- 

ja siserahastamise piiranguid;

b) toetada ühinemiseelse protsessi varasele ettevalmistusetapile suunatud 

reformikava, sealhulgas Ukraina institutsioonide tugevdamine, avaliku halduse 

reformimine ja selle tulemuslikkuse parandamine ning läbipaistvus, 

struktuurireformid ja hea valitsemistava kõikidel tasanditel;

c) toetada kriitiliste funktsioonide ja taristu taastamist ning abivajajate abistamist.
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Artikkel 3

Toetatavad valdkonnad 

Eesmärkide saavutamiseks toetatakse rahastamisvahendist eelkõige järgmist:

a) Ukraina rahastamisvajaduste rahastamine, et säilitada riigi makromajanduslik 

finantsstabiilsus;

b) taastamine, näiteks elutähtsa taristu, nagu energiataristu, veesüsteemide, 

transpordivõrkude, riigisiseste maanteede või -sildade, või strateegiliste 

majandussektorite ja sotsiaalse taristu, nagu haiglate, koolide ning ümberpaigutatud 

isikutele mõeldud eluasemete, sealhulgas ajutiste ja sotsiaaleluruumide taastamine;

c) valdkondlikud ja institutsioonilised reformid, sealhulgas korruptsiooni tõkestamine ja 

kohtureformid, õigusriigi põhimõtte austamine, hea valitsemistava ning riiklike ja 

kohalike institutsioonide moderniseerimine;
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d) Ukraina ülesehitamise ettevalmistamine;

e) toetus, mis on suunatud Ukraina õigusraamistiku ühtlustamisele liidu omaga ning 

Ukraina integreerimisele ühtsesse turgu, samuti majandusarengu tugevdamisele ja 

konkurentsivõime parandamisele; 

f) Ukraina haldussuutlikkuse parandamine asjakohaste vahendite abil, sealhulgas 

tehnilise abi kasutamisega. 

Artikkel 4

Rahastamisvahendist saadaolev toetus

1. Rahastamisvahendist võib saada ajavahemikul 1. jaanuarist 2023 kuni 

31. detsembrini 2023 laenudena antavat toetust kuni 18 000 000 000 euro ulatuses 

ning toetust võib välja maksta kuni 31. märtsini 2024.

2. Kui artikli 5 lõikest 1 ei tulene teisiti, saab rahastamisvahendist anda ajavahemikul 

1. jaanuarist 2023 kuni 31. detsembrini 2027 ka täiendavat toetust artikli 15 kohaste 

kulude katmiseks. Nimetatud täiendava toetuse võib teha kättesaadavaks ka pärast 

31. detsembrit 2027, kui artikli 5 lõikest 1 ei tulene teisiti.
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3. Käesoleva määruse artikli 5 lõigete 2 ja 4 kohaseid täiendavaid summasid võib 

kasutada tagastamatu toetusena, kui see on ette nähtud käesoleva määruse artikli 7 

kohaselt sõlmitavas vastastikuse mõistmise memorandumis, või kooskõlas 

määrusega (EL) 2021/947 ja määrusega (EÜ) nr 1257/96, et rahastada meetmeid, 

mille abil saavutada käesoleva määruse artikli 2 lõike 2 punktides b ja c osutatud 

eesmärke kooskõlas kõnealuste määruste normidega.

4. Lõikes 3 osutatud summad võivad hõlmata rahastamisvahendi rakendamise ja selle 

eesmärkide saavutamisega seotud toetuskulusid, sealhulgas selliseks rakendamiseks 

vajaliku ettevalmistus-, jätku-, seire-, kontrolli-, auditi- ja hindamistegevusega seotud 

haldustuge, samuti peakorteri ja liidu delegatsioonide kulusid programmi jaoks 

vajaliku haldus- ja koordineerimistoe tagamisel ning rahastamisvahendist rahastatava 

tegevuse haldamisel, sealhulgas teabe- ja teavitusmeetmeid ning ettevõtte 

infotehnoloogiasüsteeme. 
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Artikkel 5

Liikmesriikide ja kolmandate isikute rahaline osalus

1. Liikmesriigid võivad rahastamisvahendis osaleda artikli 4 lõikes 2 osutatud 

summades. Asjaomase liikmesriigi rahalise osaluse suurus neis summades vastab 

selle liikmesriigi suhtelisele osakaalule liidu kogurahvatulus. Aasta n rahalise osaluse 

puhul arvutatakse kogurahvatulul põhinev suhteline osa kui osa liidu summaarsest 

kogurahvatulust, mis saadakse viimase liidu aastaeelarve või liidu n–1 aastal 

vastuvõetud paranduseelarve tulude osa vastavast veerust.

Käesoleva lõike kohaselt rahastamisvahendist antava toetuse summa, mis on 

kindlaks määratud komisjoni ja asjaomase liikmesriigi vahelises lepingus, muutub 

kättesaadavaks pärast kõnealuse lepingu jõustumist.

2. Liikmesriigid võivad rahastamisvahendis rahaliselt osaleda artikli 4 lõikes 3 osutatud 

täiendavate summadega.
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3. Käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 osutatud rahalist osalust käsitatakse finantsmääruse 

artikli 21 lõike 2 punkti a alapunkti ii alusel sihtotstarbelise välistuluna.

4. Huvitatud kolmandad riigid ja isikud võivad rahastamisvahendi raames antavas 

tagastamatus toetuses käesoleva määruse artikli 4 lõikes 3 osutatud täiendavate 

summadega samuti rahaliselt osaleda, eelkõige seoses käesoleva määruse artikli 2 

lõike 2 punktides b ja c osutatud erieesmärkidega. Nende rahalist osalust käsitatakse 

finantsmääruse artikli 21 lõike 2 punktide d ja e alusel sihtotstarbelise välistuluna.

2. JAGU

RAHASTAMISVAHENDIST ANTAVA TOETUSE TINGIMUSED

Artikkel 6 

Rahastamisvahendist antava toetuse eeltingimus

1. Rahastamisvahendist toetuse andmise eeltingimus on, et Ukraina jätkuvalt järgib ja 

austab tulemuslikke demokraatlike mehhanisme, sealhulgas parlamentaarne 

mitmeparteisüsteem, ja õigusriigi põhimõtet ning tagab inimõiguste austamise.
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2. Komisjon ja Euroopa välisteenistus jälgivad lõikes 1 sätestatud eeltingimuse täitmist 

kogu rahastamisvahendist toetuse andmise perioodi kestel, eelkõige enne 

väljamaksete tegemist, võttes, kui see on kohane, igakülgselt arvesse komisjoni 

korrapärast laienemisaruannet. Samuti võetakse arvesse olukorda Ukrainas ja 

sõjaseisukorra kohaldamise tagajärgi.

3. Käesoleva artikli lõikeid 1 ja 2 kohaldatakse kooskõlas nõukogu 

otsusega 2010/427/EL1.

1 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 7 

Vastastikuse mõistmise memorandum

1. Komisjon sõlmib Ukrainaga vastastikuse mõistmise memorandumi, milles 

määratakse eelkõige kindlaks poliitikatingimused, soovituslik finantsplaneerimine ja 

artiklis 8 osutatud aruandlusnõuded, millega liidu rahastamisvahendist antav toetus 

seotakse. 

Poliitikatingimused seotakse Ukraina üldist olukorda arvestades vajaduse järgi 

vastavalt artiklites 2 ja 3 osutatud eesmärkide ja nende elluviimisega ning artiklis 6 

sätestatud eeltingimusega. Tingimused hõlmavad kohustust järgida usaldusväärse 

finantsjuhtimise põhimõtteid, keskendudes korruptsiooni tõkestamisele, võitlusele 

organiseeritud kuritegevuse vastu, pettustevastasele võitlusele ja huvide konflikti 

vältimisele, ning läbipaistva ja usaldusväärse raamistiku loomist taastamise ja 

asjakohasel juhul ülesehitustöö haldamiseks. 
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2. Komisjon võib vastastikuse mõistmise memorandumi keskpikas perspektiivis läbi 

vaadata. Komisjon võib vastastikuse mõistmise memorandumit pärast läbivaatamist 

muuta.

3. Vastastikuse mõistmise memorandum võetakse vastu ja see vaadatakse läbi artikli 17 

lõikes 2 osutatud korras. 

Artikkel 8 

Aruandlusnõuded

1. Ukrainale esitatavad aruandlusnõuded lisatakse vastastikuse mõistmise 

memorandumisse ning nendega tagatakse ennekõike rahastamisvahendist antava 

toetuse kasutamise tõhusus, läbipaistvus ja vastutustundlikkus.

2. Komisjon kontrollib korrapäraselt, et aruandlusnõuetest peetaks kinni ja vastastikuse 

mõistmise memorandumis sätestatud poliitikatingimuste täitmisel tehtaks edusamme. 

Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti ja nõukogu kõnealuse kontrolli tulemustest.
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3. JAGU

RAHASTAMISVAHENDIST TOETUSE ANDMINE NING HINDAMIS- JA 

TEAVITAMISKOHUSTUSED

Artikkel 9 

Rahastamisvahendist toetuse andmine

1. Kui artiklis 10 osutatud nõuded on täidetud, teeb komisjon rahastamisvahendi raames 

antava toetuse osamaksetena kättesaadavaks. Iga osamakse väljamaksmise ajakava 

määrab kindlaks komisjon. Osamakse võidakse välja maksta ühes või mitmes osas.

2. Rahastamisvahendist toetuse andmist haldab komisjon ja ta tugineb selles 

vastastikuse mõistmise memorandumis sisalduvate poliitikatingimuste rakendamise 

hindamisele.
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Artikkel 10 

Rahastamisvahendist toetuse andmise otsus

1. Ukraina esitab enne iga osamakse väljamaksmist rahastamistaotluse, millele on 

lisatud aruanne kooskõlas vastastikuse mõistmise memorandumi sätetega. 

2. Komisjon teeb osamaksete tegemise otsuse, kui tema hinnangul on täidetud 

järgmised nõuded: 

a) artiklis 6 sätestatud eeltingimus on täidetud; 

b) vastastikuse mõistmise memorandumis sätestatud aruandlusnõudeid 

rakendatakse rahuldavalt;

c) vastastikuse mõistmise memorandumis sätestatud poliitikatingimuste 

rakendamisel on tehtud rahuldavaid edusamme.

3. Enne rahastamisvahendist toetuse maksimumsumma väljamaksmist kontrollib 

komisjon, kas kõik vastastikuse mõistmise memorandumis sätestatud 

poliitikatingimused on täidetud.
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Artikkel 11 

Rahastamisvahendist antava toetuse vähendamine, peatamine ja tühistamine

1. Kui Ukraina rahastamisvajadused rahastamisvahendist toetuse väljamaksete 

perioodil algsete prognoosidega võrreldes oluliselt vähenevad, vähendab komisjon 

toetuse summat, peatab või lõpetab toetuse andmise.

2. Kui artikli 10 lõikes 2 sätestatud nõuded ei ole täidetud, peatab komisjon 

rahastamisvahendist toetuse väljamaksed või lõpetab need. 

Artikkel 12 

Rahastamisvahendist antava toetuse rakendamise hindamine

Rahastamisvahendi rakendamise ajal teeb komisjon tegevusanalüüsi, mida võib teha koos 

otsustega (EL) 2022/1201 ja (EL) 2022/1628 ette nähtud tegevusanalüüsiga, et hinnata, kas 

Ukraina rahastamiskord, haldusmenetlused ning sise- ja väliskontrollimehhanismid, mis on 

rahastamisvahendist toetuse andmise seisukohast olulised, on usaldusväärsed. 
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Artikkel 13 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu teavitamine

Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti ja nõukogu rahastamisvahendist antava liidu toetusega 

seotud suundumustest, sealhulgas toetuse väljamaksetest ja artiklis 9 osutatud tehingutest, 

ning esitab nendele institutsioonidele õigel ajal asjakohased dokumendid. Peatamise või 

tühistamise korral artikli 11 lõike 2 alusel teavitab ta viivitamata Euroopa Parlamenti ja 

nõukogu peatamise või tühistamise põhjustest.
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II peatükk 

Toetuse rakendamisega seotud erisätted

Artikkel 14 

Laenutehingud

1. Selleks et rahastada rahastamisvahendist laenudena antavat toetust, antakse 

komisjonile õigus liidu nimel laenata vajalikud rahalised vahendid kapitaliturgudelt 

või finantseerimisasutustelt kooskõlas finantsmääruse artikliga 220a.

2. Rahastamisvahendist laenudena antava toetuse üksikasjalikud tingimused 

sätestatakse komisjoni ja Ukraina vahel sõlmitavas laenulepingus kooskõlas 

finantsmääruse artikliga 220. Laenude maksimaalne tagasimaksetähtaeg on 35 aastat. 
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3. Erandina määruse (EL) 2021/947 artikli 31 lõike 3 teisest lausest ei toetata käesoleva 

rahastamisvahendi raames Ukrainale laenudena antavat makromajanduslikku 

finantsabi välistegevuse tagatisega. 

Käesoleva määruse alusel antavate laenude jaoks eraldisi ei moodustata ning 

erandina finantsmääruse artikli 211 lõikest 1 ei sätestata määra, mille ulatuses peab 

käesoleva määruse artikli 4 lõikes 1 osutatud summa olema eraldisega kaetud. 

Artikkel 15 

Intressitoetus 

1. Erandina finantsmääruse artikli 220 lõike 5 punktist e ja tingimusel et vahendid on 

kättesaadavad, võib liit kanda käesoleva määruse alusel antud laenu intressi, andes 

selleks intressitoetust, ning võtta enda kanda laenuvõtmise ja -andmisega seotud 

halduskulud, välja arvatud laenude ennetähtaegse tagasimaksmisega seotud kulud. 

2. Ukraina võib taotleda liidult intressitoetust ja halduskulude katmist igal aastal.
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Artikkel 16 

Tagastamatu toetuse rahastamisleping

Käesoleva määruse artikli 4 lõikes 3 osutatud tagastamatu toetuse üksikasjalikud tingimused 

sätestatakse komisjoni ja Ukraina vahel sõlmitavas rahastamislepingus. Erandina 

finantsmääruse artikli 220 lõikest 5 sisaldab rahastamisleping üksnes selle artikli 220 lõike 5 

punktides a, b ja c osutatud sätteid. Rahastamisleping sisaldab sätteid liidu finantshuvide 

kaitse, kontrollide ja auditite, samuti kelmuse ja pettuse ning muu õigusnormide eiramise 

ärahoidmise ning vahendite sissenõudmise kohta. 

III peatükk 

Ühis- ja lõppsätted

Artikkel 17 

Komiteemenetlus

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 18

Aastaaruanne

1. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule käesoleva määruse I peatüki 

rakendamise kohta aruande, mis sisaldab ka hinnangut nimetatud rakendamise kohta. 

Selles aruandes:

a) analüüsitakse rahastamisvahendist antud toetuse rakendamise edenemist;

b) hinnatakse Ukraina majanduslikku olukorda ja väljavaateid ning käesoleva 

määruse I peatüki 2. jaos osutatud nõuete ja tingimuste rakendamist;

c) näidatakse seost vastastikuse mõistmise memorandumis sätestatud nõuete ja 

tingimuste, Ukraina jooksva makromajandusliku olukorra ning 

rahastamisvahendist antava toetuse osamaksete väljamaksmist käsitlevate 

komisjoni otsuste vahel.
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2. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule hiljemalt kaks aastat pärast 

toetusperioodi lõppu järelhindamise aruande, milles hinnatakse rahastamisvahendist 

antud liidu toetuse tulemusi ja tõhusust ning seda, mil määral on see aidanud kaasa 

abi eesmärkide saavutamisele.

Artikkel 19 

Lõppsätted

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

…,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja


