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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE nr. …/2013

af ...

om makrofinansiel bistand til Den Kirgisiske Republik

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 209,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure1, og

ud fra følgende betragtninger:

                                               

1 Europa-Parlamentets holdning af 11.12.2012 og Rådets førstebehandlingsholdning af … 
(endnu ikke offentliggjort i EUT). Europa-Parlamentets holdning af ... (endnu ikke offent-
liggjort i EUT).
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(1) Samarbejdet mellem Unionen og Den Kirgisiske Republik er baseret på den partnerskabs-

og samarbejdsaftale mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den 

ene side og Den Kirgisiske Republik på den anden side1 (PSA), der trådte i kraft i 1999. 

Den Kirgisiske Republik kommer til at nyde godt af Unionens generelle toldpræferencesy-

stem.

(2) Den kirgisiske økonomi blev i 2009 ramt af den internationale finanskrise og af voldelige 

etniske sammenstød i juni 2010. Disse hændelser påvirkede den økonomiske aktivitet, 

skabte et betydeligt offentligt finansieringsbehov til genopbygning og social bistand og re-

sulterede i store finansielle huller på budgettet og over for udlandet.

(3) På et donormøde på højt niveau, der blev afholdt i Bishkek den 27. juli 2010, gav det inter-

nationale samfund tilsagn om 1,1 mia. USD i nødhjælp til støtte til Den Kirgisiske Repu-

bliks genopretning. På mødet meddelte Unionen, at den ville yde finansiel bistand på op til 

117,9 mio. EUR.

                                               

1 EFT L 196 af 28.7.1999, s. 48.
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(4) Rådet, der mødtes i sin konfiguration for udenrigsanliggender, hilste den 26. juli 2010 i 

sine konklusioner om Den Kirgisiske Republik den nye kirgisiske regerings bestræbelser 

på at etablere demokratiske institutionelle rammer velkommen og opfordrede Kommissio-

nen til fortsat at yde Den Kirgisiske Republiks myndigheder bistand, bl.a. i form af nye bi-

standsprogrammer, i forbindelse med gennemførelsen af deres reformprogram og til at bi-

drage til en bæredygtig økonomisk og social udvikling i landet.

(5) Politisk og økonomisk støtte fra Unionen til Den Kirgisiske Republiks gryende parlamen-

tariske demokrati ville give et politisk signal om Unionens kraftige opbakning til demokra-

tiske reformer i Centralasien, hvilket ville være i overensstemmelse med Unionens politik 

over for regionen, som fastlagt i strategien for Centralasien (2007-2013) og i Rådets kon-

klusioner om Centralasien af 25. juni 2012.

(6) I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets fælles erklæring, der blev vedta-

get sammen med afgørelsen om yderligere makrofinansiel bistand til Georgien1*, bør ma-

krofinansiel bistand fra Unionen være et ekstraordinært finansielt instrument til ubunden 

og uspecificeret betalingsbalancestøtte, hvis sigte er at genoprette en holdbar ekstern finan-

sieringssituation for støttemodtageren, og som bør understøtte gennemførelsen af et poli-

tisk program, der indeholder stærke tilpasnings- og strukturreformforanstaltninger til for-

bedring af betalingsbalancesituationen, navnlig i løbet af programperioden, og styrke gen-

nemførelsen af relevante aftaler og programmer med Unionen.

                                               

1 EUT ….
* EUT: Indsæt venligst den fælles erklærings henvisning, som vil blive offentliggjort sammen 

med afgørelsen i dokument PE-CONS 38/13.
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(7) Den Kirgisiske Republiks økonomiske tilpasnings- og reformproces støttes gennem finan-

siel bistand fra Den Internationale Valutafond (IMF). I juni 2011 indgik de kirgisiske myn-

digheder og IMF en ikke-forebyggende treårig aftale om en Extended Credit Facility 

("IMF-programmet") på 66,6 mio. SDR (særlige trækningsrettigheder) til støtte for landet. 

IMF godkendte den fjerde revision af dette program i 2013. Formålet med IMF-program-

met er i overensstemmelse med Unionens makrofinansielle bistands målsætning, nemlig at 

afhjælpe kortsigtede betalingsbalanceproblemer, og gennemførelsen af stærke tilpasnings-

foranstaltninger i overensstemmelse med formålet med Unionens makrofinansielle bistand.

(8) Unionen yder alt i alt 33 mio. EUR i sektorbudgetstøtte til Den Kirgisiske Republik under 

udviklingssamarbejdsinstrumentet i perioden 2011-2013 som støtte til reformer af de socia-

le beskyttelsessystemer, uddannelsessystemet og den offentlige finansforvaltning.

(9) På grund af landets forværrede økonomiske situation og fremtidsudsigter, anmodede Den 

Kirgisiske Republik anmodede i 2010 om makrofinansiel bistand fra Unionen.

(10) På grund af Den Kirgisiske Republiks strategiske betydning for Unionen og den afgørende 

rolle, den spiller for den regionale stabilitet, bør Den Kirgisiske Republik undtagelsesvis 

anses for at være berettiget til at modtage makrofinansiel bistand fra Unionen.



11703/1/13 REV 1 KMR/iam 5
DGG 1 DA

(11) Eftersom der stadig er et væsentligt resterende behov for ekstern finansiering af Den 

Kirgisiske Republiks betalingsbalance, som overstiger de midler, der er stillet til rådighed 

af IMF og andre multilaterale institutioner, og trods den Kirgisiske Republiks gennemfø-

relse af omfattende økonomiske stabiliserings- og reformprogrammer, anses den makrofi-

nansielle bistand fra Unionen til den Kirgisiske Republik ("Unionens makrofinansielle bi-

stand") under de nuværende ekstraordinære omstændigheder for at være et hensigtsmæs-

sigt svar på Den Kirgisiske Republiks anmodning til støtte for den økonomiske stabilise-

ring sammen med IMF-programmet.

(12) Unionens makrofinansielle bistand bør sigte mod at støtte genopretningen af en bæredygtig 

ekstern finansieringssituation for Den Kirgisiske Republik og derved støtte dens økonomi-

ske og sociale udvikling.

(13) Fastsættelsen af beløbet for Unionens makrofinansielle bistand er baseret på en omfattende 

kvantitativ vurdering af Den Kirgisiske Republiks resterende behov for ekstern finansie-

ring og tager hensyn til dens evne til at finansiere sig selv med egne midler, navnlig med 

de internationale reserver, den har til rådighed. Unionens makrofinansielle bistand bør 

supplere programmerne og de midler, der stilles til rådighed af IMF og Verdensbanken. 

Fastsættelsen af bistandsbeløbet tager også højde for forventede finansielle bidrag fra mul-

tilaterale donorer og behovet for at sikre en retfærdig byrdefordeling mellem Unionen og 

andre donorer samt for den allerede eksisterende anvendelse af Unionens andre eksterne 

finansieringsinstrumenter i Den Kirgisiske Republik og merværdien af Unionens samlede

engagement.
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(14) I betragtning af Den Kirgisiske Republiks resterende behov for ekstern finansiering, dens 

økonomiske udviklingsniveau målt i gennemsnitsindkomst pr. indbygger og andelen af fat-

tige, dens evne til at finansiere sig selv med egne midler, navnlig med de internationale re-

server, den har til rådighed, samt vurderingen af dens tilbagebetalingsevne med udgangs-

punkt i en gældsbæredygtighedsanalyse bør en del af bistanden ydes i form af gavebistand.

(15) Kommissionen bør sikre, at Unionens makrofinansielle bistand juridisk og indholdsmæs-

sigt er i overensstemmelse med de vigtigste principper, mål og foranstaltninger, der træffes 

som led i de forskellige eksterne foranstaltninger, og andre af Unionens relevante politik-

ker.

(16) Unionens makrofinansielle bistand bør understøtte Unionens udenrigspolitik over for den 

Kirgisiske Republik. Kommissionens tjenestegrene og Tjenesten for EU's Optræden Udad-

til bør arbejde tæt sammen under hele den makrofinansielle bistandstransaktion med hen-

blik på at koordinere og sikre sammenhæng i Unionens udenrigspolitik.

(17) Unionens makrofinansielle bistand bør understøtte Den Kirgisiske Republiks tilslutning til 

fælles værdier med Unionen, herunder demokrati, retsstat, god regeringsførelse, respekt for 

menneskerettighederne, bæredygtig udvikling og bekæmpelse af fattigdom, samt dens til-

slutning til principperne om åben, regelbaseret og fair handel.
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(18) Det er en forudsætning for at yde Unionens makrofinansielle bistand, at Den Kirgisiske 

Republik respekterer effektive, demokratiske mekanismer, herunder et parlamentarisk fler-

partisystem og retsstaten, samt sikrer respekt for menneskerettighederne. Derudover bør de 

specifikke målsætninger for Unionens makrofinansielle bistandstransaktioner styrke effek-

tiviteten, gennemsigtigheden og ansvarligheden af de offentlige finansforvaltningssystemer

i Den Kirgisiske Republik. Kommissionen bør regelmæssigt føre kontrol med, at såvel for-

udsætningen opfyldes, som at disse målsætninger nås.

(19) For at sikre, at Unionens finansielle interesser i forbindelse med denne makrofinansielle 

bistand beskyttes effektivt, bør Den Kirgisiske Republik vedtage hensigtsmæssige foran-

staltninger for at forebygge og bekæmpe svig, korruption og andre uregelmæssigheder i 

forbindelse med bistanden. Derudover bør det fastsættes, at Kommissionen gennemfører

kontrol, og at Revisionsretten foretager den fornødne revision.

(20) Unionens finansielle bistand stilles til rådighed med forbehold af Europa-Parlamentets og 

Rådets bemyndigelse.

(21) Størrelsen af den makrofinansielle bistand, der ydes i form af gavebistand, og størrelsen af 

den hensættelse, der kræves til den makrofinansielle bistand i form af lån, bør stemme 

overens med budgetbevillingerne i den flerårige finansielle ramme.
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(22) Unionens makrofinansielle bistand bør forvaltes af Kommissionen. For at sikre at Europa-

Parlamentet og Rådet er i stand til at følge gennemførelsen af denne afgørelse, bør Kom-

missionen regelmæssigt informere dem om udviklingen i forbindelse med bistanden og 

forsyne dem med den relevante dokumentation.

(23) For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne afgørelse bør Kommissio-

nen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse 

med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/20111.

(24) Unionens makrofinansielle bistand bør knyttes til økonomisk-politiske betingelser, som 

nedfældes i et aftalememorandum. For at sikre ens gennemførelsesbetingelser, samt af ef-

fektivitetshensyn, bør Kommissionen gives bemyndigelse til at forhandle disse betingelser 

med de kirgisiske myndigheder under tilsyn af et udvalg sammensat af repræsentanter for 

medlemsstaterne i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011. I henhold til 

nævnte forordning bør rådgivningsproceduren som hovedregel bør finde anvendelse i alle 

tilfælde, medmindre andet er fastsat i forordningen. I betragtning af den potentielt store be-

tydning af bistand på mere end 90 millioner EUR, vil det være hensigtsmæssigt, at under-

søgelsesproceduren anvendes for transaktioner over denne tærskel. I betragtning af størrel-

sen af Unionens makrofinansielle bestand til Den Kirgisiske Republik bør rådgivningspro-

ceduren finde anvendelse på vedtagelsen af aftalememorandummet eller på enhver reduk-

tion, suspendering eller annullering af bistanden.

                                               

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de ge-
nerelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens 
udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).
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(25) I henhold til IMF indgår Den Kirgisiske Republik i kategorien "vækst- og udviklingsøko-

nomier"; i henhold til Verdensbanken indgår Den Kirgisiske Republik i gruppen af "lav-

indkomstøkonomier" og "Den Internationale Udviklingssammenslutnings lande (IDA-

lande)"; i henhold til FN's OHRLLS1 indgår Den Kirgisiske Republik i kategorien "ind-

landsstat, som samtidig er et udviklingsland"; i henhold til OECD's Komité for Udvik-

lingsbistand er Den Kirgisiske Republik på listen over "andre lavindkomstlande". Den 

Kirgisiske Republik bør derfor betragtes som et udviklingsland efter artikel 208 i TEUF, 

hvilket begrunder valget af artikel 209 i TEUF som afgørelsens retsgrundlag –

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

                                               

1 FN's Kontor for den Høje Repræsentant for de Mindst Udviklede Lande, Udviklingslande, 
der er Indlandsstater, og Små Udviklingsøstater.
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Artikel 1

1. Unionen stiller makrofinansiel bistand til rådighed for Den Kirgisiske Republik ("Unio-

nens makrofinansielle bistand") på et maksimumbeløb på 30 mio. EUR med henblik på at 

understøtte Den Kirgisiske Republiks økonomiske stabilisering og dække dens betalings-

balancebehov som angivet i det igangværende IMF-program. Af dette maksimumbeløb 

ydes op til 15 mio. EUR i form af lån og op til 15 mio. EUR i form af gavebistand. Frigi-

velsen af Unionens makrofinansielle bistand er betinget af, at Europa-Parlamentet og Rådet 

godkender Unionens budget for det relevante år.

2. Til finansiering af Unionens makrofinansielle bistands lånekomponent bemyndiges Kom-

missionen til på Unionens vegne at låne de nødvendige midler på kapitalmarkederne eller 

fra finansielle institutioner og genudlåne dem til Den Kirgisiske Republik. Lånene skal 

have en løbetid på højst 15 år.

3. Frigivelsen af Unionens makrofinansielle bistand forvaltes af Kommissionen i overens-

stemmelse med de aftaler eller overenskomster, der er indgået mellem IMF og Den 

Kirgisiske Republik, og med de centrale principper og målsætninger i den økonomiske re-

form, som er fastlagt i PSA'en og i Unionens strategi for Centralasien (2007-2013). Kom-

missionen orienterer regelmæssigt Europa-Parlamentet og Rådet om udviklingen i Unio-

nens makrofinansielle bistand, herunder udbetalingen heraf, og forsyner disse institutioner

i god tid med den relevante dokumentation.
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4. Unionens makrofinansielle bistand stilles til rådighed i en periode på to år fra den første 

dag efter ikrafttrædelsen af det aftalememorandum, der henvises til i artikel 3, stk. 1.

5. Sker der i løbet af den periode, hvor den makrofinansielle bistand udbetales, et voldsomt 

fald i Den Kirgisiske Republiks finansieringsbehov i forhold til de oprindelige prognoser, 

reducerer Kommissionen efter rådgivningsproceduren i artikel 7, stk. 2, størrelsen af bi-

standen, eller suspenderer eller annullerer den.

Artikel 2

En forudsætning for at yde Unionens makrofinansielle bistand er, at Den Kirgisiske Republik re-

spekterer effektive, demokratiske mekanismer, herunder et parlamentarisk flerpartisystem og rets-

staten, samt sikrer respekt for menneskerettighederne. Kommissionen overvåger opfyldelsen af 

denne forudsætning gennem hele livscyklussen for Unionens makrofinansielle bistand. Denne arti-

kel anvendes i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2010/427/EU1.

                                               

1 Rådets afgørelse 2010/427/EU af 26. juli 2010 om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden 
Udadtil skal tilrettelægges og fungere (EUT L 201 af 3.8.2010, s. 30).
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Artikel 3

1. Kommissionen aftaler i overensstemmelse med rådgivningsproceduren i artikel 7, stk. 2, 

med de kirgisiske myndigheder klart definerede økonomisk-politiske og finansielle betin-

gelser med fokus på strukturreformer og sunde offentlige finanser, som Unionens makrofi-

nansielle bistand skal være underlagt, og disse betingelser fastlægges i et aftalememoran-

dum ("aftalememorandummet"), som omfatter en tidsramme for betingelsernes opfyldelse.

De økonomisk-politiske og finansielle betingelser i aftalememorandummet skal være i 

overensstemmelse med de aftaler eller overenskomster, der henvises til i artikel 1, stk. 3, 

herunder de makroøkonomiske tilpasnings- og strukturreformprogrammer, som Den 

Kirgisiske Republik gennemfører med støtte fra IMF.

2. Disse betingelser har især til formål at fremme effektiviteten, gennemsigtigheden og an-

svarligheden i forbindelse med Unionens makrofinansielle bistand, herunder de offentlige 

finansforvaltningssystemer i Den Kirgisiske Republik. Fremskridt med hensyn til gensidig 

markedsåbning, udvikling af regelbaseret og fair handel samt andre prioriteringer i sam-

menhæng med EU’s udenrigspolitik skal også tages i betragtning ved udarbejdelsen af de 

politiske foranstaltninger. Kommissionen fører regelmæssigt kontrol med de fremskridt, 

der gøres med hensyn til opfyldelsen af disse målsætninger.



11703/1/13 REV 1 KMR/iam 13
DGG 1 DA

3. De detaljerede finansielle vilkår for Unionens makrofinansielle bistand fastlægges i en ga-

vebistandsaftale og en låneaftale, der indgås mellem Kommissionen og de kirgisiske myn-

digheder.

4. Under gennemførelsen af Unionens makrofinansielle bistand overvåger Kommissionen, 

om Den Kirgisiske Republik råder over fornuftige finansielle arrangementer, administrati-

ve procedurer samt interne og eksterne kontrolmekanismer, der er relevante for bistanden, 

og om Den Kirgisiske Republik overholder den fastlagte tidsramme.

5. Kommissionen kontrollerer jævnligt, om betingelserne i artikel 4, stk. 3, fortsat er opfyldt, 

herunder om Den Kirgisiske Republiks økonomiske politik er i overensstemmelse med må-

lene for Unionens makrofinansielle bistand. I den forbindelse arbejder Kommissionen tæt 

sammen med IMF og Verdensbanken og, når det er nødvendigt, med Europa-Parlamentet 

og Rådet.
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Artikel 4

1. På de i stk. 3 nævnte betingelserne i stk. 3 stiller Kommissionen Unionens makrofinansiel-

le bistand til rådighed i to rater, hver bestående af et gavebistands- og låneelement. Rater-

nes størrelse fastlægges i aftalememorandummet.

2. Den del af den makrofinansielle bistand, der ydes i form af lån, stilles om fornødent til rå-

dighed i overensstemmelse med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 480/20091.

3. Kommissionen frigiver raterne under forudsætning af, at alle følgende betingelser er op-

fyldt:

a) forudsætningen i artikel 2 er opfyldt

b) en kontinuerlig tilfredsstillende gennemførelse af et politisk program, der omfatter 

stærke tilpasnings- og strukturreformforanstaltninger støttet af en ikkeforebyggende 

IMF-kreditaftale, samt

c) gennemførelsen af de økonomisk-politiske betingelser i aftalememorandummet inden 

for en nærmere angiven tidsfrist.

Anden rate må ikke udbetales tidligere end tre måneder efter frigivelsen af første rate.

                                               

1 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009 af 25. maj 2009 om oprettelse af en garanti-
fond for aktioner i forhold til tredjeland (EUT L 145 af 10.6.2009, s. 10).
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4. Såfremt betingelserne i stk. 3 ikke opfyldes, suspenderer eller annullerer Kommissionen 

midlertidigt udbetalingen af Unionens makrofinansielle bistand. I sådanne tilfælde under-

retter den Europa-Parlamentet og Rådet om grundene til denne suspendering eller annulle-

ring.

5. Unionens makrofinansielle bistand udbetales til Den Kirgisiske Republiks centralbank. 

Med forbehold af de bestemmelser, der fastlægges i aftalememorandummet, herunder en 

bekræftelse af de resterende budgetfinansieringsbehov, kan EU-midlerne overføres til Den 

Kirgisiske Republiks statskasse som den endelige modtager.

Artikel 5

1. De låntagnings- og långivningstransaktioner, der vedrører lånekomponenten i Unionens 

makrofinansielle bistand, gennemføres i euro med samme valørdato og må for Unionen 

ikke indebære nogen ændring af forfaldsdatoen eller udsætte den for eventuelle valutakurs-

eller renterisici eller nogen anden kommerciel risiko.

2. Tillader omstændighederne det, og anmoder Den Kirgisiske Republik herom, kan Kom-

missionen træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at der i lånebetingelserne ind-

føjes en klausul om førtidig tilbagebetaling, og at betingelserne for låntagningstransaktio-

nerne indeholder en tilsvarende klausul.
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3. Tillader omstændighederne en forbedring af rentesatsen på lånet, og anmoder Den 

Kirgisiske Republik herom, kan Kommissionen beslutte at refinansiere hele eller en del af 

sin oprindelige låntagning eller omlægge de tilsvarende finansielle betingelser. Refinansie-

rings- eller omlægningstransaktioner skal foregå i overensstemmelse med stk. 1 og 4, og

må ikke resultere i en forlængelse af løbetiden for de pågældende lån eller i en forhøjelse 

af restgælden på datoen for refinansieringen eller omlægningen.

4. Alle Unionens omkostninger, som vedrører de låntagnings- og långivningstransaktioner, 

der er omfattet af denne afgørelse, afholdes af Den Kirgisiske Republik.

5. Kommissionen underretter Europa-Parlamentet og Rådet om udviklingen i de transaktio-

ner, der er omhandlet i stk. 2 og 3.
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Artikel 6

1. Unionens makrofinansielle bistand gennemføres i overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/20121 og Kommissionens dele-

gerede forordning (EU) nr. 1268/20122.

2. Gennemførelsen af Unionens makrofinansielle bistand er underlagt direkte decentral 

forvaltning.

3. Det aftalememorandum, den låneaftale og den gavebistandsaftale, der indgås med de 

kirgisiske myndigheder, skal indeholde bestemmelser:

a) som sikrer, at Den Kirgisiske Republik regelmæssigt kontrollerer, at midler modtaget 

fra Unionens budget er blevet anvendt efter hensigten, træffer passende foranstalt-

ninger til at forebygge uregelmæssigheder og svig og i givet fald tager retlige skridt 

til at opnå tilbagebetaling af eventuelt misbrugte midler, der er udbetalt i henhold til 

denne afgørelse

                                               

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 
om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rå-
dets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

2 Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennem-
førelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 
nr. 966/2012om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (EUT L 362 
af 31.12.2012, s. 1).
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b) som sikrer beskyttelse af Unionens finansielle interesser og navnlig fastlægger speci-

fikke foranstaltninger til at forebygge og bekæmpe svig, korruption og andre uregel-

mæssigheder, der kan påvirke Unionens makrofinansielle bistand, i henhold til Rå-

dets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/951, Rådets forordning (EF, Euratom) 

nr. 2185/962 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/19993

c) som udtrykkeligt bemyndiger Kommissionen, herunder Det Europæiske Kontor for 

Bekæmpelse af Svig, eller dens repræsentant til at foretage kontrol og inspektion på 

stedet

d) som udtrykkeligt bemyndiger Kommissionen og Revisionsretten til at foretage revi-

sion i og efter rådighedsperioden for Unionens makrofinansielle bistand, herunder 

dokumentrevision og revision på stedet, f.eks. operationelle vurderinger

e) som sikrer, at Unionen har ret til fuld tilbagebetaling af gavebistanden og/eller førti-

dig tilbagebetaling af lånet, hvis det konstateres, at Den Kirgisiske Republik i forbin-

delse med forvaltningen af Unionens makrofinansielle bistand har været involveret i 

svig eller korruption eller andre illegale aktiviteter, som skader Unionens finansielle 

interesser.

                                               

1 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De 
Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1).

2 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens 
kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers 
finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).

3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 af 25. maj 1999 om undersø-
gelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (EFT 
L 136 af 31.5.1999, s. 1).
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4. I forbindelse med gennemførelsen af Unionens makrofinansielle bistand overvåger Kom-

missionen ved hjælp af operationelle vurderinger, om Den Kirgisiske Republik råder over 

fornuftige finansielle arrangementer, administrative procedurer samt interne og eksterne 

kontrolmekanismer, der er relevante for denne bistand.

Artikel 7

1. Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning 

(EU) nr. 182/2011.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011.

Artikel 8

1. Senest den 30. juni hvert år forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en 

rapport om gennemførelsen af denne afgørelse i det foregående år, herunder en vurdering 

af denne gennemførelse. I rapporten:

a) gennemgås de fremskridt, der er gjort med hensyn til gennemførelsen af Unionens 

makrofinansielle bistand

b) vurderes Den Kirgisiske Republiks økonomiske situation og udsigter samt fremskridt 

med at gennemføre de i artikel 3, stk. 1, omhandlede politiske foranstaltninger
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c) redegøres der for forbindelsen mellem de økonomisk-politiske betingelser, der er 

fastlagt i aftalememorandummet, Den Kirgisiske Republiks aktuelle økonomiske og 

finanspolitiske resultater og Kommissionens afgørelser om frigivelse af Unionens 

makrofinansielle bistand.

2. Senest to år efter udløbet af den rådighedsperiode, der er omhandlet i artikel 1, stk. 4, fore-

lægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en efterfølgende evalueringsrapport,

som vurderer resultaterne og effektiviteten af Unionens gennemførte makrofinansielle bi-

stand, og i hvilket omfang den har bidraget til bistandens mål.

Artikel 9

Denne afgørelse træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 

Tidende.

Udfærdiget i ...

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand
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I. INDLEDNING

1. Kommissionen forelagde den 21. december 2011 Rådet sit forslag til Europa-

Parlamentets og Rådets afgørelse om makrofinansiel bistand til Den Kirgisiske 

Republik (dok. 5075/12).

2. Europa-Parlamentet fastlagde sin førstebehandlingsholdning på plenarmødet den 

11. december 2012 (dok. 17476/12). Europa-Parlamentet vedtog én ændring.

3. Rådet vedtog den 23. september 2013 sin førstebehandlingsholdning i overensstemmel-

se med artikel 294, stk. 5, i TEUF.

4. Rådets førstebehandlingsholdning er resultatet af uformelle kontakter mellem Europa-

Parlamentet, Kommissionen og Rådet i henhold til den fælles erklæring om den prakti-

ske gennemførelse af den fælles beslutningsprocedure1.

                                               
1 EUT C 145 af 30.6.2007, s. 5.
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II. FORMÅL

5. Den kirgisiske økonomi blev i 2009 ramt af den internationale finanskrise og af voldeli-

ge etniske sammenstød i juni 2010, hvilket påvirkede den økonomiske aktivitet, skabte 

et betydeligt offentligt finansieringsbehov til genopbygning og social bistand og resulte-

rede i store finansielle huller på budgettet og over for udlandet.

6. Som svar disse begivenheder og deres økonomiske virkninger, organiserede det interna-

tionale samfund et donormøde på højt niveau for Den Kirgisiske Republik den 27. ju-

li 2010 i Bisjkek. På konferencen forpligtede donorerne sig til at yde 1,1 mia. USD i 

nødhjælp inden udgangen af 2011. EU var blandt de største donorer med tilsagn om 

117,9 mio. EUR til støtte på en række kritiske områder.

7. I 2010 hjalp IMF Den Kirgisiske Republik med en 3-måneders Rapid Credit Facility. I 

juni 2011 blev IMF enig med de kirgisiske myndigheder om en opfølgningsordning på 

106 mio. USD til at støtte et omfattende økonomisk tilpasnings- og reformprogram for 

perioden medio 2011 til medio 2014. I 2010 anmodede Den Kirgisiske Republiks præ-

sident og finansminister formelt EU om makrofinansiel bistand som supplement til støt-

ten fra IMF.

8. Eftersom der stadig er et væsentligt resterende behov for ekstern finansiering af Den 

Kirgisiske Republiks betalingsbalance, som overstiger de midler, der er stillet til rådig-

hed af IMF og andre multilaterale institutioner, og trods den Kirgisiske Republiks gen-

nemførelse af omfattende økonomiske stabiliserings- og reformprogrammer, anses den 

makrofinansielle bistand fra Unionen til den Kirgisiske Republik under de nuværende 

ekstraordinære omstændigheder for at være et hensigtsmæssigt svar på Den Kirgisiske 

Republiks anmodning til støtte for den økonomiske stabilisering sammen med IMF-

programmet.
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III. ANALYSE AF RÅDETS FØRSTEBEHANDLINGSHOLDNING

Generelt

9. Europa-Parlamentet og Rådet vedtog den 9. juli 2013 afgørelse nr. 778/2013/EU2 om 

yderligere makrofinansiel bistand til Georgien.

10. I en fælles erklæring, der blev vedtaget samtidig med ovennævnte afgørelse, udtalte 

Europa-Parlamentet og Rådet, at de:

 var enige om, at vedtagelsen af afgørelsen om yderligere makrofinansiel bistand til 

Georgien bør ses i en bredere sammenhæng med behovet for en ramme, der skal sikre 

forsvarlige og effektive afgørelser om makrofinansiel bistand til tredjelande

 var enige om, at vedtagelsen af afgørelser om fremtidige makrofinansielle bistands-

transaktioner bør baseres på de i den fælles erklæring anførte betragtninger og princip-

per for tildeling af Unionens makrofinansielle bistand til bistandsberettigede tredjelande 

og områder, uden at det berører initiativretten på det lovgivningsmæssige område og 

den retlige form, som et fremtidigt instrument, der formaliserer disse betragtninger og 

principper, kan have

 forpligtede sig til fuldt ud at afspejle disse betragtninger og principper i de fremtidige 

individuelle afgørelser om Unionens makrofinansielle bistand.

11. I den forbindelse er der blevet foretaget ændringer i forslaget til afgørelse om makrofi-

nansiel bistand til Den Kirgisiske Republik for fuldt ud at afspejle den fælles erklærings 

betragtninger og principper.

                                               
2 EUT L 218 af 14.8.2013, s. 15.
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Nøglespørgsmål

Geografisk anvendelsesområde

12. Den Kirgisiske Republik er hverken et kandidatland eller potentielt kandidatland eller et 

område, som er omfattet af den europæiske naboskabspolitik. I betragtning 10 under-

streges det imidlertid, at Den Kirgisiske Republik, på grund af dens strategiske betyd-

ning for Unionen og den afgørende rolle, den spiller for den regionale stabilitet, undta-

gelsesvis bør anses for at være berettiget til at modtage makrofinansiel bistand fra 

Unionen.

Bistandens form og størrelse

13. Betragtning 13 og 14 samt artikel 1 i Rådets førstebehandlingsholdning omhandler fast-

sættelsen af beløbet for den bistand, der skal ydes, samt dens form (lån og gavebistand). 

Rådets holdning ændrer ikke ved de beløb, som Kommissionen har foreslået (op til 

15 mio. EUR i form af lån og op til 15 mio. EUR i form af gavebistand), men præciserer 

kriterierne for fastsættelsen af bistandens beløb og dens form som lån og gavebistand. I 

artikel 1 indføres endvidere en bestemmelse om, at Kommissionen efter rådgivnings-

proceduren reducerer størrelsen af bistanden eller suspenderer eller annullerer den, hvis 

der i løbet af den periode, hvor Unionens makrofinansielle bistand udbetales, sker et 

voldsomt fald i Den Kirgisiske Republiks finansieringsbehov i forhold til de oprindelige 

prognoser.
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Konditionalitet

14. Betragtning 18 og artikel 2 præciserer forudsætningen ydelsen af bistanden, nemlig at 

Den Kirgisiske Republik respekterer effektive, demokratiske mekanismer, herunder et 

parlamentarisk flerpartisystem og retsstaten, samt sikrer respekt for menneskerettighe-

derne. Artikel 2 indfører også et krav om, at Kommissionen overvåger opfyldelsen af 

denne forudsætning gennem hele livscyklussen for den makrofinansielle bistand.

15. Artikel 3 omhandler de betingelser, som bistanden bør underlægges, og som skal fast-

lægges i et aftalememorandum.

16. Artikel 4 fastsætter en pligt for Kommissionen til midlertidigt at suspendere eller annul-

lere udbetalingen af bistanden, hvis ikke de relevante betingelser opfyldes.

Udvalg

17. For så vidt angår vedtagelsen af det i artikel 3 omhandlede aftalememorandum og be-

slutningen om at reducere, suspendere eller annullere bistanden, som omhandlet i arti-

kel 1, skal Kommissionen bistås af et udvalg (betragtning 23 og 24, artikel 7). Kommis-

sionen handler i overensstemmelse med rådgivningsproceduren. Procedurevalget be-

grundes i betragtning 24.

Rapportering

18. Artikel 8 præciserer kravene for Kommissionens rapportering til Europa-Parlamentet og 

Rådet.
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IV. KONKLUSION

19. Rådets førstebehandlingsholdning afspejler det kompromis, som der blev opnået enig-

hed om i forhandlingerne mellem Rådet og Europa-Parlamentet med støtte fra Kommis-

sionen.

Dette kompromis blev godkendt gennem vedtagelse af en politisk enighed i Coreper den 

18. juli 2013 og i Rådet den 27. juli 2013. Formanden for Udvalget om International 

Handel sendte Corepers formand en skrivelse, hvori han meddelte, at han, hvis Rådet 

fremsendte sin holdning, jf. bilaget til skrivelsen til Coreper, ville henstille til plenarfor-

samlingen, at Parlamentet ved andenbehandlingen vedtog Rådets holdning uden æn-

dringer, idet begge institutioners jurist-lingvister dog skal gennemgå teksten (dok. 

12285/13).
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2011/0458 (COD)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

vedrørende

Rådets holdning ved førstebehandlingen med henblik på vedtagelse af Europa-
Parlamentets og Rådets afgørelse om makrofinansiel bistand til Den Kirgisiske Republik

1. SAGSFORLØB:

Forslag fremsendt til Europa-Parlamentet og Rådet den
(dok. COM(2011) 925 final– 2011/0458 (COD))

20. december 2011

Udtalelse afgivet af Regionsudvalget den ikke relevant

Europa-Parlamentets førstebehandlingsholdning vedtaget den 11. december 2012

Ændret forslag fremsendt den ikke relevant

Rådets førstebehandlingsholdning vedtaget den 23. september 2013 

2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG

Forslaget fulgte efter donormødet på højt niveau den 27. juli 2010, hvor det internationale 
samfund gav tilsagn om at støtte den demokratiske omstilling i Den Kirgisiske Republik i 
kølvandet på de tragiske sammenstød mellem forskellige etniske grupper tidligere i 2010. 
Målene med den foreslåede makrofinansielle bistand er: 

 at bidrage til at lukke Den Kirgisiske Republiks betydelige residuale eksterne 
finansieringsgab

 at støtte den kirgisiske regerings makroøkonomiske og strukturelle reformprogram som 
aftalt med det internationale donorsamfund

 at bidrage til at fastholde landets økonomiske stabilitet i denne kritiske periode for at 
hjælpe de prodemokratiske myndigheder med at forhindre nye sammenstød mellem 
forskellige etniske grupper.

Mere konkret skal bistanden også fremme gennemførelsen af politiske foranstaltninger, der 
kan forbedre forvaltningen af de offentlige finanser (baseret på foranstaltninger, der støttes af 
EU's sektorspecifikke budgetstøtte), sikre skattereformer for at understøtte holdbarheden i de 
offentlige finanser samt styrke banksystemet. 
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3. BEMÆRKNINGER TIL RÅDETS HOLDNING

3.1. Generel baggrund for Kommissionens forslag under førstebehandlingen
Europa-Kommissionen gav tilsagn om bistand på op til 117,9 mio. EUR til Den Kirgisiske 
Republik på donormødet på højt niveau i juli 2010, inkl. kriseinstrumenter (et 
stabilitetsinstrument, humanitær bistand) og tematiske budgetposter. Den foreslåede 
makrofinansielle bistand på 30 mio. EUR skal sikre effektiviteten i ovennævnte EU-
interventioner ved at mindske landets finansielle sårbarhed på kort sigt.

Kommissionens forslag fra slutningen af 2011 kunne imidlertid vedtages i over halvandet år 
på grund af en uoverensstemmelse mellem de involverede lovgivere om valget af 
udvalgsprocedure for vedtagelse af aftalememorandummet, som indeholder de økonomiske 
og finanspolitiske foranstaltninger, der skal gennemføres af modtageren. Rådet insisterede på 
en (bindende) undersøgelsesprocedure, mens Parlamentet lagde vægt på en (ikke-bindende) 
rådgivende procedure. Parlamentet tilkendegav sin holdning ved førstebehandlingen den 
11. december 2012.
Der blev endelig fundet en løsning på striden i forbindelse med forligsproceduren vedrørende 
forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om yderligere makrofinansiel bistand til 
Georgien. Den afgørelse blev vedtaget den 12. august 2013.

Rådets holdning til den foreslåede afgørelse om makrofinansiel bistand til Den Kirgisiske 
Republik blev vedtaget den 23. september 2013 (førstebehandling). Rådets ændringer er i 
overensstemmelse med resultatet af trilogmødet den 26. juni 2013, som blev godkendt af 
Parlamentet ved brev af 11. juli 2013. I dette brev meddelte formanden for Parlamentets 
udvalg om international handel, at han ville henstille til plenarforsamlingen, at Parlamentet i 
sin andenbehandling accepterer Rådets holdning uden ændringer.

3.2. Kommissionens bemærkninger
Kommissionen støtter Rådets holdning ved førstebehandlingen og er enig i ændringerne. 
Kommissionen glæder sig over, at det endelig lykkedes lovgiverne at nå til enighed om den 
planlagte makrofinansielle bistand til Den Kirgisiske Republik efter en lang forsinkelse på 
mere end halvandet år. Under den kirgisiske præsidents besøg i Bruxelles den 17. september 
2013 blev det gentaget, at transaktionen bestående i at yde makrofinansiel bistand var både 
relevant og hastende. 

4. KONKLUSION

Kommissionen støtter Rådets holdning ved førstebehandlingen og er enig i ændringerne til sit 
forslag. Kommissionen vil samarbejde fuldt ud med Parlamentet og Rådet for at sikre 
vedtagelsen af forslaget i Europa-Parlamentet ved en fremrykket andenbehandling. 






