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EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU

OTSUS nr…/2013/EL,

…,

makromajandusliku finantsabi andmise kohta Kirgiisi Vabariigile

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 209,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt1

                                               

1 Euroopa Parlamendi 11. detsembri 2012. aasta seisukoht ja nõukogu .... esimese lugemise 
seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata). Euroopa Parlamendi ... seisukoht 
(Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).
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ning arvestades järgmist:

(1) Euroopa Liidu ja Kirgiisi Vabariigi vaheline koostöö põhineb partnerlus- ja

koostöölepingul, millega sõlmitakse partnerlus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende 

liikmesriikide ning teiselt poolt Kirgiisi Vabariigi vahel1, mis jõustus 1999. aastal. Liit

kohaldab Kirgiisi Vabariigi suhtes üldist soodustuste süsteemi.

(2) Kirgiisi majandust mõjutasid 2009. aastal rahvusvaheline finantskriis ja 2010. aasta juunis 

etniline vägivald. Need sündmused takistasid majandustegevust, mistõttu suurenesid 

avaliku sektori kulutused seoses majanduse taastamise ja sotsiaalabiga ning tekkis 

märkimisväärne maksebilansi ja eelarve puudujääk.

(3) 27. juulil 2010 Bishkekis toimunud kõrgetasemelisel rahastajate kohtumisel lubas 

rahvusvaheline üldsus anda Kirgiisi Vabariigile majanduse elavdamiseks 1,1 miljardit 

USA dollarit abi. Liit teatas kõnealusel kohtumisel, et annab Kirgiisi Vabariigile finantsabi 

kuni 117,9 miljonit eurot.

                                               

1 EÜT L 196, 28.7.1999, lk 48.
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(4) Välisasjade nõukogu koosseisus kokku tulnud nõukogu tunnustas Kirgiisi Vabariiki 

käsitlevates 26. juuli 2010. aasta järeldustes Kirgiisi Vabariigi uue valitsuse jõupingutusi 

demokraatliku institutsioonilise raamistiku kehtestamisel ja kutsus komisjoni üles jätkama 

Kirgiisi ametivõimudele abi osutamist, sh Kirgiisi Vabariigi ametiasutustele uute 

abiprogrammide kaudu, reformiprogrammi rakendamisel ning riigi säästva majandusliku ja 

sotsiaalse arengu edendamisel.

(5) Liidu poliitiline ja majanduslik toetus Kirgiisi Vabariigi noorele parlamentaarsele 

demokraatiale oleks poliitiline signaal liidu tugevast toetusest demokraatlikele reformidele 

Kesk-Aasias, mis on kooskõlas liidu asjaomase poliitikaga, mis on sätestatud Kesk-Aasia 

strateegias aastateks 2007–2013 ja Kesk-Aasiat käsitlevates nõukogu 25. juuni 2012. aasta 

järeldustes.

(6) Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühisdeklaratsiooniga, mis võeti vastu koos 

otsusega anda Gruusiale täiendavat makromajanduslikku finantsabi1*, peaks liidu antav 

makromajanduslik finantsabi olema erandlik rahastamisvahend, millega antakse sidumata 

ja mittesihtotstarbelist maksebilansi toetust, mille eesmärk on toetada abisaaja 

jätkusuutliku välisrahastamise taastamist ja millega peaks kaasnema sellise poliitilise 

programmi rakendamine, mis hõlmaks eelkõige programmitöö perioodil maksebilansi 

olukorra parandamiseks võetavaid tugevaid kohandamis- ja struktuurireformimeetmeid, 

ning asjaomaste lepingute ja programmide tugevam rakendamine liiduga.

                                               

1 ELT …
* Väljaannete talitus: palun sisestage ühisdeklaratsiooni, mis avaldatakse koos dokumendis 

PE-CONS 38/13 sisalduva otsusega, viide.
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(7) Kirgiisi Vabariigi majanduse kohandamine ja reformimine toimub Rahvusvahelise 

Valuutafondi (IMF) finantsabi toel. Kirgiisi ametiasutused ja IMF sõlmisid 2011. aasta 

juunis kokkuleppe IMFi mitte-ennetava kolmeaastase laiendatud rahastamisvahendi 

(edaspidi „IMFi programm”) rakendamiseks mahuga 66,6 miljonit eriarveldusühikut

(SDR). IMF kiitis 2013. aasta juunis heaks kõnealuse programmi neljanda läbivaatamise.

IMFi programmi eesmärgid on kooskõlas liidu antava makromajandusliku finantsabi 

eesmärkidega, milleks on lühiajaliste maksebilansi raskuste leevendamine ja selliste 

jõuliste kohandamismeetmete rakendamine, mis on vastavuses liidu antava 

makromajandusliku finantsabi eesmärkidega.

(8) Liit annab Kirgiisi Vabariigile aastatel 2011–2013 arengukoostöö rahastamisvahendi 

raames sektoripõhist eelarvetoetust kokku 33 miljonit eurot, et toetada reforme 

sotsiaalkaitse, hariduse ja avaliku sektori finantsjuhtimise valdkonnas.

(9) Halveneva majandusolukorra ja tulevikuväljavaate tõttu palus Kirgiisi Vabariik 2010. 

aastal liidult makromajanduslikku finantsabi.

(10) Võttes arvesse, et Kirgiisi Vabariik on liidu jaoks strateegiliselt oluline ning et Kirgiisi 

Vabariigist sõltub piirkonna stabiilsuse tagamine, tuleks erandkorras teha otsus, et Kirgiisi 

Vabariik vastab tingimustele, et saada liidu makromajanduslikku finantsabi.
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(11) Pidades silmas asjaolu, et Kirgiisi Vabariigi maksebilansis on jätkuvalt märkimisväärne 

välisrahastamise puudujääk ka pärast IMFi ja teiste mitmepoolsete institutsioonide poolset 

ressursside eraldamist ning seda vaatamata sellele, et Kirgiisi Vabariik on rakendanud 

jõulisi majanduse stabiliseerimis- ja reformikavasid, on liidu poolt Kirgiisi Vabariigile 

antav makromajanduslik finantsabi (edaspidi „liidu makromajanduslik finantsabi”) 

praeguses erandlikus olukorras asjakohane reageering Kirgiisi Vabariigi taotlusele, et 

toetada majanduse stabiliseerumist koostoimes IMFi programmiga.

(12) Liidu makromajandusliku finantsabi eesmärk peaks olema toetada jätkusuutliku 

välisrahastamise taastamist Kirgiisi Vabariigis seeläbi toetades Kirgiisi Vabariigi 

majandusliku ja sotsiaalset arengut.

(13) Liidu makromajandusliku finantsabi suuruse kindlaksmääramisel võetakse aluseks 

täielikud kvantitatiivsed hinnangud, mis käsitlevad Kirgiisi Vabariigi täiendavat vajadust 

välisrahastuse järele, ning võetakse arvesse Kirgiisi Vabariigi suutlikkust end rahastada 

omavahenditest, eelkõige tema käsutuses olevatest rahvusvahelistest reservidest. Liidu 

makromajanduslik finantsabi peaks täiendama IMFi ja Maailmapanga programme ja 

ressursse. Makromajandusliku finantsabi suuruse kindlaksmääramisel võetakse samuti 

arvesse mitmepoolsete rahastajate eeldatavat rahalist panust ja vajadust tagada koormuse 

õiglane jagunemine liidu ja muude rahastajate vahel, Kirgiisi Vabariigis juba kasutatavaid 

liidu muid välisrahastamisvahendeid ning liidu üldise osalemisega saavutatavat 

lisandväärtust.
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(14) Võttes arvesse Kirgiisi Vabariigi täiendavat vajadust välisrahastuse järele, tema 

majandusarengu taset, mille mõõtmisel lähtutakse sissetulekust elaniku kohta ning vaesuse 

määrast, Kirgiisi Vabariigi suutlikkust end rahastada omavahenditest, eelkõige tema 

käsutuses olevatest rahvusvahelistest reservidest, ning Kirgiisi Vabariigi tagasimaksevõime 

hindamist, mille puhul lähtutakse võla jätkusuutlikkuse analüüsist, tuleks osa 

makromajanduslikust finantsabist osutada toetuste vormis.

(15) Komisjon peaks tagama, et liidu makromajanduslik finantsabi oleks õiguslikult ja 

olemuslikult kooskõlas liidu välistegevuse eri valdkondade ja muu asjaomase poliitika 

peamiste põhimõtete, eesmärkide ja meetmetega.

(16) Liidu makromajanduslik finantsabi peaks toetama liidu välispoliitikat Kirgiisi Vabariigi 

suhtes. Komisjoni talitused ja Euroopa välisteenistus peaksid tegema makromajandusliku 

finantsabi andmise käigus tihedat koostööd, et kooskõlastada liidu välispoliitikat ja tagada 

selle järjepidevus.

(17) Liidu makromajanduslik finantsabi peaks toetama Kirgiisi Vabariigi pühendumist liiduga 

ühistele väärtustele, sealhulgas demokraatiale, õigusriigi põhimõtte järgimisele, heale 

valitsemistavale, inimõiguste austamisele, säästvale arengule ja vaesuse vähendamisele, 

ning ka tema pühendumist avatud, eeskirju järgiva ja õiglase kaubanduse põhimõtetele.
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(18) Liidu makromajandusliku finantsabi andmise eeltingimuseks peaks olema see, et Kirgiisi 

Vabariik järgib tõhusaid demokraatlikke mehhanisme, nagu parlamentaarne 

mitmeparteisüsteem ja õigusriigi põhimõte, ning tagab inimõiguste austamise. Lisaks

peaks liidu makromajandusliku finantsabi konkreetseks eesmärgiks olema Kirgiisi 

Vabariigi rahanduse juhtimise süsteemide tõhususe, läbipaistvuse ja aruandekohusluse 

suurendamine. Komisjon peaks korrapäraselt jälgima nii eeltingimuse täitmist kui ka

kõnealuste eesmärkide saavutamist.

(19) Selleks et tagada liidu makromajandusliku finantsabiga seotud liidu finantshuvide tõhus 

kaitse, peaks Kirgiisi Vabariik võtma asjakohased meetmed kõnealuse abiga seotud 

pettuste, korruptsiooni ja muude rikkumiste ärahoidmiseks ja tõkestamiseks. Lisaks tuleks 

sätestada, et komisjon teostab kontrolli ja kontrollikoda teostab audititoiminguid.

(20) Liidu makromajandusliku finantsabi andmisega ei piirata Euroopa Parlamendi ja nõukogu

volitusi.

(21) Toetusena antava makromajandusliku finantsabi suurus ja laenu vormis antava 

makromajandusliku finantsabi jaoks nõutavate eraldiste suurus peaksid olema kooskõlas 

mitmeaastases finantsraamistikus sätestatud eelarveassigneeringutega.
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(22) Liidu makromajandusliku finantsabi andmist peaks korraldama komisjon. Selleks et

Euroopa Parlament ja nõukogu suudaksid jälgida käesoleva otsuse rakendamist, peaks 

komisjon neid korrapäraselt teavitama abiga seotud suundumustest ning edastama neile 

asjakohaseid dokumente.

(23) Et tagada ühtsed tingimused käesoleva otsuse rakendamiseks, tuleks komisjonile anda 

rakendusvolitused. Kõnealuseid volitusi tuleks kasutada vastavalt Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrusele (EL) nr 182/20111.

(24) Liidu makromajandusliku finantsabi suhtes tuleks kohaldada majanduspoliitilisi tingimusi, 

mis sätestatakse vastastikuse mõistmise memorandumis. Selleks et tagada ühtsed 

rakendamistingimused ja tõhusus, tuleks komisjonile anda volitused pidada Kirgiisi 

ametiasutustega läbirääkimisi kõnealuste tingimuste üle määruse (EL) nr 182/2011 kohase 

liikmesriikide esindajate komitee järelevalve all. Nimetatud määruse kohaselt peaks 

üldreeglina kohaldama nõuandemenetlust kõikidel juhtudel, mida ei ole selles määruses 

sätestatud. Võttes arvesse 90 miljoni euro lävendit ületava abi võimalikku olulist mõju, on 

asjakohane, et nende tehingute puhul kasutatakse kontrollimenetlust. Võttes arvesse 

Kirgiisi Vabariigile antava liidu makromajandusliku finantsabi suurust, tuleks vastastikuse 

mõistmise memorandumi vastuvõtmise ning mis tahes abi vähendamise, peatamise või 

tühistamise suhtes kohaldada nõuandemenetlust.

                                               

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määruse (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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(25) IMFi määratluse kohaselt kuulub Kirgiisi Vabariik kategooriasse „tärkava majandusega 

riigid ja arengumaad”, samas kui Maailmapanga määratluse kohaselt kuulub Kirgiisi 

Vabariik rühma „madala sissetulekuga riigid” ja „Rahvusvahelise Arenguassotsiatsiooni 

(IDA) riigid”, ÜRO-OHRLLS1 määratluse kohaselt kuulub Kirgiisi Vabariik kategooriasse 

„sisemaa arengumaa”, OECD arenguabikomitee on Kirgiisi Vabariigi määranud „muude 

madala sissetulekuga riikide” loendisse. Seega tuleks Kirgiisi Vabariiki käsitada 

arengumaana ELi toimimise lepingu artikli 208 tähenduses ning seepärast on käesoleva 

otsuse õiguslik alus ELi toimimise lepingu artikkel 209,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

                                               

1 Vähim arenenud riikidega, sisemaa arengumaadega ja arengumaade hulka kuuluvate 
väikeste saareriikidega tegelev ÜRO kõrge esindaja büroo.
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Artikkel 1

1. Liit annab Kirgiisi Vabariigile kuni 30 miljonit eurot makromajanduslikku finantsabi 

(edaspidi „liidu makromajanduslik finantsabi”), et toetada Kirgiisi Vabariigi majanduse 

stabiliseerimist ja katta maksebilansi vajadusi, mis on kindlaks määratud vastavalt IMFi 

käimasolevale programmile. Nimetatud maksimumsummast antakse kuni 15 miljonit eurot 

laenuna ja kuni 15 miljonit eurot toetusena. Liidu makromajandusliku finantsabi 

väljamaksmine eeldab, et Euroopa Parlament ja nõukogu kiidavad asjaomase aasta osas

heaks liidu eelarve. 

2. Liidu makromajandusliku finantsabi laenukomponendi rahastamiseks antakse komisjonile 

volitused laenata vajalikud rahalised vahendid liidu nimel kapitaliturgudelt või 

finantseerimisasutustelt ning laenata need seejärel edasi Kirgiisi Vabariigile. Laenude

maksimaalne tähtaeg on 15 aastat.

3. Liidu makromajandusliku finantsabi andmist korraldab komisjon kooskõlas IMFi ja 

Kirgiisi Vabariigi vahel sõlmitud kokkulepete või ühiste arusaamadega ning liidu ja 

Kirgiisi Vabariigi partnerlus- ja koostöölepingus ning Kesk-Aasiat käsitlevas liidu

strateegias (2007–2013) sätestatud peamiste põhimõtete ja eesmärkidega. Komisjon 

teavitab korrapäraselt Euroopa Parlamenti ja nõukogu liidu makromajandusliku 

finantsabiga, sh abi väljamaksetega, seotud suundumustest ning esitab nendele 

institutsioonidele õigel ajal asjakohased dokumendid.
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4. Liidu makromajanduslikku finantsabi antakse kaheks aastaks alates esimesest päevast 

pärast artikli 3 lõikes 1 osutatud vastastikuse mõistmise memorandumi jõustumist.

5. Kui Kirgiisi Vabariigi rahastamisvajadus väheneb liidu makromajandusliku finantsabi 

väljamaksete perioodil olulisel määral võrreldes algsete prognoosidega, vähendab 

komisjon antava abi summat või peatab või tühistab abi andmise, kasutades artikli 7 lõikes 

2 osutatud nõuandemenetlust.

Artikkel 2

Liidu makromajandusliku finantsabi andmise eeltingimuseks on see, et Kirgiisi Vabariik järgib 

tõhusaid demokraatlikke mehhanisme, nagu parlamentaarne mitmeparteisüsteem ja õigusriigi 

põhimõte, ning tagab inimõiguste austamise. Komisjon jälgib kõnealuse eeltingimuse täitmist kogu 

liidu makromajandusliku finantsabi andmise perioodi jooksul. Käesolevat artiklit 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 3

1. Komisjon lepib vastavalt artikli 6 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusele Kirgiisi 

ametiasutustega kokku liidu makromajandusliku finantsabi andmise eelduseks olevad ning 

sõnaselgelt määratletud majanduspoliitilised ja finantstingimused, mis keskenduvad 

struktuurireformidele ja riigi rahanduse usaldusväärsusele ning mis sätestatakse 

vastastikuse mõistmise memorandumis, mis hõlmab muu hulgas kõnealuste tingimuste

täitmise ajakava („vastastikuse mõistmise memorandum”). Vastastikuse mõistmise 

memorandumis kindlaks määratud majanduspoliitilised ja finantstingimused on kooskõlas 

artikli 1 lõikes 3 osutatud kokkulepete ja ühiste arusaamadega, sealhulgas Kirgiisi 

Vabariigi poolt IMFi toetusel rakendatavate makromajanduslike kohandamis- ja 

struktuurireformiprogrammidega.

2. Nende tingimuste eesmärk on eelkõige suurendada liidu makromajandusliku finantsabi ja 

sealhulgas Kirgiisi Vabariigi rahanduse juhtimise süsteemide tõhusust, läbipaistvust ja 

aruandekohuslust. Poliitikameetmete väljatöötamisel tuleb nõuetekohaselt arvestada ka 

turgude vastastikusel avamisel tehtavaid edusamme, eeskirjadel põhineva ja õiglase 

kaubanduse arengut ning liidu välispoliitika muid prioriteete. Komisjon kontrollib 

korrapäraselt kõnealuste eesmärkide saavutamisel tehtavaid edusamme.
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3. Liidu makromajandusliku finantsabi üksikasjalikud finantstingimused sätestatakse 

toetuslepingus ja laenulepingus, mille komisjon ja Kirgiisi ametiasutused sõlmivad.

4. Liidu makromajandusliku finantsabi rakendamise ajal kontrollib komisjon abi seisukohast 

oluliste Kirgiisi Vabariigi finantseeskirjade, haldusmenetluste ning sise- ja 

väliskontrollimehhanismide usaldusväärsust ning samuti Kirgiisi Vabariigi poolset

kinnipidamist kokkulepitud ajakavast.

5. Komisjon kontrollib korrapäraselt, et artikli 4 lõikes 3 osutatud tingimused oleksid 

jätkuvalt täidetud, sealhulgas kontrollib komisjon Kirgiisi Vabariigi majanduspoliitika 

sobivust liidu makromajandusliku finantsabi eesmärkidega. Seejuures teeb komisjon 

tihedat koostööd IMFi ja Maailmapanga ning vajaduse korral Euroopa Parlamendi ja 

nõukoguga.
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Artikkel 4

1. Kui lõikes 3 osutatud tingimused on täidetud, teeb komisjon liidu makromajandusliku

finantsabi kättesaadavaks kahes osas, millest mõlemad sisaldavad toetus- ja 

laenukomponenti. Osamaksete suurus määratakse kindlaks vastastikuse mõistmise 

memorandumis.

2. Laenu vormis antav liidu makromajanduslik finantsabi tuleks vajaduse korral eraldada 

vastavalt nõukogu määrusele (EÜ, Euratom) nr 480/20091.

3. Komisjoni teeb otsuse osamaksed välja maksta kõikide järgmiste tingimuste täitmise 

korral:

a) artiklis 2 sätestatud eeltingimus;

b) sellise poliitilise programmi jätkuv ja rahuldav elluviimine, mis hõlmab tugevaid 

kohandamis- ja struktuurireformimeetmeid, mida toetab IMFi mitte-ennetav 

krediidikokkulepe, ning

c) vastastikuse mõistmise memorandumis kinnitatud majanduspoliitiliste tingimuste 

täitmine teatava ajavahemiku jooksul.

Teine osamakse tehakse kõige varem kolm kuud pärast esimest osamakse tegemist.

                                               

1 Nõukogu 25. mai 2009. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 480/2009 välistegevuse tagatisfondi 
asutamise kohta (ELT L 145, 10.6.2009, lk 10).
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4. Kui lõikes 3 sätestatud tingimused ei ole täidetud, peatab või tühistab komisjon ajutiselt 

liidu makromajandusliku finantsabi väljamaksed. Sellisel juhul esitab komisjon Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule peatamise või tühistamise põhjendused.

5. Liidu makromajandusliku finantsabi väljamaksed tehakse Kirgiisi Vabariigi Keskpanka. 

Vastavalt vastastikuse mõistmise memorandumis kokkulepitavatele tingimustele ja 

sealhulgas eeldusel, et täiendav rahastusvajadus leiab kinnitust, võib raha üle kanda 

Kirgiisi Vabariigi riigikassasse, keda käsitatakse lõpp-abisaajana.

Artikkel 5

1. Liidu makromajandusliku finantsabi laenukomponendiga seotud laenuvõtmis- ja 

laenuandmistehingud tehakse eurodes ühe ja sama väärtuspäeva kursiga ning nende puhul 

ei kohaldata liidu suhtes laenutähtaegade muutmist ning nendest ei tulene liidule valuuta-

ja intressimäärariski ega mingeid muid kommertsriske.

2. Kui asjaolud seda võimaldavad ning kui Kirgiisi Vabariik seda taotleb, võib komisjon 

võtta vajalikke meetmeid, et tagada laenulepingu tingimustesse varasema tagasimaksmise 

klausli lisamine ning vastava klausli lisamine ka laenuvõtmistehingute tingimustesse.
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3. Kui asjaolud võimaldavad laenu intressimäära parandamist ning kui Kirgiisi Vabariik seda 

taotleb, võib komisjon otsustada esialgse laenu täielikult või osaliselt refinantseerida või

asjaomased finantstingimused restruktureerida. Refinantseerimine või restruktureerimine 

toimub kooskõlas lõigetega 1 ja 4 ega põhjusta asjaomase laenu kestuse pikenemist ega 

refinantseerimise või restruktureerimise kuupäevaks laekumata põhisumma suurenemist.

4. Kirgiisi Vabariik kannab kõik liidu kulud, mis on seotud käesoleva otsuse alusel laenu 

võtmise ja andmise tehingutega.

5. Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti ja nõukogu suundumustest seoses toimingutega, 

millele on osutatud lõigetes 2 ja 3.
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Artikkel 6

1. Liidu makromajandusliku finantsabi rakendamine toimub vastavalt Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrusele (EL, Euratom) nr 966/20121 ja komisjoni delegeeritud määrusele (EL) 

nr 1268/20122. 

2. Liidu makromajandusliku finantsabi rakendamisel kasutatakse otsest detsentraliseeritud 

haldamist.

3. Kirgiisi ametiasutustega sõlmitavad vastastikuse mõistmise memorandum, laenuleping ja 

toetusleping sisaldavad sätteid, millega:

a) tagatakse, et Kirgiisi Vabariik kontrollib korrapäraselt liidu eelarvest eraldatud 

vahendite nõuetekohast kasutamist, võtab asjakohaseid meetmeid rikkumiste ja 

pettuste ennetamiseks ning vajaduse korral ka õiguslikke meetmeid, et nõuda tagasi 

kõik käesoleva otsuse alusel antud ebaseaduslikult omastatud rahalised vahendid;

                                               

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

2 Komisjoni 29. oktoobri 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1268/2012, mis käsitleb 
määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantseeskirju) kohaldamise eeskirju (ELT L 362, 31.12.2012, lk 1).
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b) tagatakse liidu finantshuvide kaitse ning eelkõige kehtestatakse konkreetsed 

meetmed liidu makromajanduslikku finantsabi mõjutavate pettuste, korruptsiooni ja 

muude rikkumiste ärahoidmiseks ja tõkestamiseks, tehes seda vastavalt nõukogu 

määrusele (EÜ, Euratom) nr 2988/951 nõukogu määrusele (EÜ, Euratom) 

nr 2185/962 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1073/19993;

c) antakse komisjonile, sealhulgas Euroopa Pettustevastasele Ametile, või tema 

esindajatele sõnaselged volitused kontrollimiste, sealhulgas kohapealsete kontrollide 

ja uurimiste läbiviimiseks;

d) antakse komisjonile ja kontrollikojale sõnaselgelt õigus teostada liidu 

makromajandusliku finantsabi andmise perioodil ja selle järel auditeid, sealhulgas 

dokumentide auditeid ja kohapealseid auditeid, nagu näiteks tegevuse hindamine;

e) tagatakse, et liidul on õigus nõuda toetuse täielikku tagasimaksmist ja/või laenu 

ennetähtaegset tasumist, kui on kindlaks tehtud, et Kirgiisi Vabariik on liidu 

makromajandusliku finantsabi haldamise kontekstis olnud seotud mis tahes pettuse 

või korruptsioonijuhtumiga või mõne muu ebaseadusliku tegevusega, mis kahjustab 

liidu finantshuve.

                                               

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

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

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. mai 1999. aasta määrus (EÜ) nr 1073/1999 Euroopa 
Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdluste kohta (EÜT L 136, 31.5.1999, lk 1).
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4. Liidu makromajandusliku finantsabi rakendamise ajal viib komisjon läbi tegevuse 

hindamisi, et kontrollida Kirgiisi Vabariigi finantskorra, haldusmenetluste ning sise- ja 

väliskontrollimehhanismide usaldusväärsust, kui see on abi andmise seisukohast oluline.

Artikkel 7

1. Komisjoni abistab komitee. Kõnealune komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 

tähenduses.

2. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 4.

Artikkel 8

1. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule iga aasta 30. juuniks aruande 

käesoleva otsuse rakendamise kohta eelnenud aastal ja hinnangu selle rakendamisele. 

Aruandes:

a) analüüsitakse liidu makromajandusliku finantsabi rakendamisel tehtud edusamme;

b) hinnatakse Kirgiisi Vabariigi majanduslikku olukorda ja väljavaateid ning 

edusamme, mida on tehtud artikli 3 lõikes 1 osutatud poliitikameetmete 

rakendamisel;
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c) käsitletakse seoseid, mis esinevad vastastikuse mõistmise memorandumis sätestatud 

majanduspoliitiliste tingimuste, Kirgiisi Vabariigi jooksvate majandus- ja 

eelarvetulemuste ning komisjoni otsuste vahel liidu makromajandusliku finantsabi

osamaksed välja maksta.

2. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule hiljemalt kahe aasta jooksul pärast 

artikli 1 lõikes 4 osutatud abiperioodi lõppemist järelhindamise aruande, milles hinnatakse 

liidu makromajandusliku finantsabi tulemusi ja tõhusust ning samuti seda, mil määral on 

liidu makromajanduslik finantsabi aidanud kaasa abi eesmärkide saavutamisele.

Artikkel 9

Käesolev otsus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

...,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja
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I. SISSEJUHATUS

1. Komisjon esitas 21. detsembril 2011 nõukogule ettepaneku Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu otsuse kohta makromajandusliku finantsabi andmise kohta Kirgiisi Vabariigile 

(dok 5075/12).

2. Euroopa Parlament võttis oma esimese lugemise seisukoha vastu 11. detsembri 

2012. aasta täiskogu istungil (dok 17476/12). Euroopa Parlament võttis vastu ühe 

muudatusettepaneku.

3. Nõukogu võttis 23. septembril 2013 vastu oma esimese lugemise seisukoha kooskõlas 

artikli 294 lõikega 5.

4. Nõukogu esimese lugemise seisukoht koostati kaasotsustamismenetluse rakendamise 

praktilist korda käsitlevas ühises deklaratsioonis1 sätestatud Euroopa Parlamendi, 

komisjoni ja nõukogu vahel toimunud mitteametlike kontaktide tulemusel.

                                               
1 ELT C 145, 30.6.2007, lk 5.
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II. EESMÄRK

5. Kirgiisi majandust mõjutasid 2009. aastal rahvusvaheline finantskriis ja 2010. aasta 

juunis rahvustevahelised rahutused, mis takistasid majandustegevust, suurendades 

avaliku sektori kulutusi majanduse taastamise ja sotsiaalabi valdkonnas ning tekitades 

märkimisväärse maksebilansi ja eelarve puudujäägi.

6. Rahvusvaheline üldsus korraldas kõnealustele sündmustele ja nende majanduslikule 

mõjule reageerides 27. juulil 2010 Bishkekis Kirgiisi Vabariigi toetuseks 

kõrgetasemelise rahastajate kohtumise. Kõnealusel kohtumisel kohustusid rahastajad 

andma 2011. aasta lõpuks erakorralist toetust 1,1 miljardit USA dollarit. Peamiste 

rahastajate hulgas oli ka EL, kes kohustus andma mitmes olulises valdkonnas toetust 

117,9 miljonit eurot.

7. IMF andis Kirgiisi Vabariigile abi 2010. aastal kolmekuulise kiire rahastamisvahendi 

abil. 2011. aasta juunis leppisid IMF ja Kirgiisi Vabariik kokku täiendava korra summas 

106 miljonit dollarit, et toetada majanduse ulatuslikku kohandamist ja reformikava 

ajavahemikul 2011. aasta keskpaigast 2014. aasta keskpaigani. Lisaks IMFi toetusele 

esitasid Kirgiisi Vabariigi president ja rahandusminister 2010. aastal ametliku taotluse 

IMFi antavat toetust täiendava ELi makromajandusliku finantsabi saamiseks.

8. Pidades silmas asjaolu, et Kirgiisi Vabariigi maksebilansis on jätkuvalt märkimisväärne 

välisrahastamise puudujääk ka pärast IMFi ja teiste mitmepoolsete institutsioonide 

poolset ressursside eraldamist ning seda vaatamata sellele, et Kirgiisi Vabariik on 

rakendanud jõulisi majanduse stabiliseerimis- ja reformikavasid, on liidu poolt Kirgiisi 

Vabariigile antav makromajanduslik finantsabi praeguses erandlikus olukorras 

asjakohane vastus Kirgiisi Vabariigi taotlusele, et toetada majanduse stabiliseerumist 

koostoimes IMFi programmiga.
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III. NÕUKOGU ESIMESE LUGEMISE SEISUKOHA ANALÜÜS

Üldine taust

9. Euroopa Parlament ja nõukogu võtsid 9. juulil 2013 vastu otsuse 778/2013/EL2

täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Gruusiale.

10. Koos eespool nimetatud otsusega vastu võetud ühisdeklaratsioonis

 nõustusid Euroopa Parlament ja nõukogu, et otsust anda Gruusiale täiendavat 

makromajanduslikku finantsabi tuleks näha laiemas kontekstis, milleks on vajadus 

kujundada välja raamistik, mille abil tagada kolmandatele riikidele makromajandusliku 

finantsabi andmise otsuste usaldusväärsus ja tõhusus;

 nõustusid Euroopa Parlament ja nõukogu, et makromajandusliku finantsabi andmist 

käsitlevate tulevaste otsuste vastuvõtmine peaks põhinema ühisdeklaratsioonis märgitud 

põhjendustel ja põhimõtetel, mis on juhiseks liidu makromajandusliku finantsabi 

andmisel abikõlblikele kolmandatele riikidele ja territooriumidele, ilma et seejuures 

piirataks seadusandlikku algatusõigust ja neid põhjendusi ja põhimõtteid kajastava 

tulevase õigusakti võimalikku juriidilist vormi;

 kohustusid Euroopa Parlament ja nõukogu võtma neid põhjendusi ja põhimõtteid liidu 

makromajandusliku finantsabi andmist käsitlevate tulevaste üksikotsuste puhul täielikult 

arvesse.

11. Seoses sellega viidi ettepanekusse sisse muudatused tagamaks, et Kirgiisi Vabariigile 

makromajandusliku finantsabi andmist käsitlev otsus kajastaks täielikult 

ühisdeklaratsioonis toodud põhjendusi ja põhimõtteid.

                                               
2 ELT L 218, 14.8.2013, lk 15.
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Peamised küsimused

Geograafiline ulatus 

12. Kirgiisi Vabariik ei ole kandidaatriik ega potentsiaalne kandidaatriik ega ka Euroopa 

naabruspoliitikaga hõlmatud riik või territoorium. Põhjenduses 10 toonitatakse siiski, et 

kuna Kirgiisi Vabariik on liidu jaoks strateegiliselt oluline ja Kirgiisi Vabariigist sõltub 

piirkonna stabiilsuse tagamine, tuleks erandkorras teha otsus, et Kirgiisi Vabariik vastab 

liidu makromajanduslikku finantsabi saamise tingimustele.

Abi summa ja vorm

13. Antava abi summa ja vormi (laenud ja toetused) kindlaksmääramist käsitletakse 

nõukogu esimese lugemise seisukoha põhjendustes 13 ja 14 ning artiklis 1. Komisjoni 

soovitatud summat (kuni 15 miljonit eurot laenudena ja kuni 15 miljonit eurot 

toetustena) küll muudetud ei ole, kuid nõukogu seisukohas on täpsustatud abi summa ja 

vormi (laenud ja toetused) kindlaksmääramise kriteeriume. Artiklisse 1 on lisatud säte, 

mille kohaselt vähendab komisjon nõuandemenetlust kasutades antava abi summat või 

peatab või tühistab abi andmise, kui Kirgiisi Vabariigi rahastamisvajadus väheneb liidu 

makromajandusliku finantsabi väljamaksete perioodil olulisel määral võrreldes algsete 

prognoosidega.
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Tingimuslikkus

14. Põhjenduses 18 ja artiklis 2 on täpsustatud, et finantsabi andmise eeltingimus on see, et 

Kirgiisi Vabariik järgib tõhusaid demokraatlikke mehhanisme, nagu parlamentaarne 

mitmeparteisüsteem ja õigusriigi põhimõte, ning tagab inimõiguste austamise. Samuti 

on kehtestatud artiklis 2 komisjonile nõue jälgida kõnealuse eeltingimuse täitmist kogu 

finantsabi andmise perioodi jooksul.

15. Artiklis 3 käsitletakse tingimusi, mida kohaldatakse kõnealuse abi suhtes ja mis 

sätestatakse vastastikuse mõistmise memorandumis.

16. Artiklis 4 on sätestatud komisjoni kohustus ajutiselt peatada või tühistada abi 

väljamaksmine, kui asjaomased tingimused ei ole täidetud.

Komitee

17. Artiklis 3 nimetatud vastastikuse mõistmise memorandumi vastuvõtmisel ja abi andmise 

vähendamisel, peatamisel või tühistamisel artikli 1 kohaselt aitab komisjoni asjaomane 

komitee (põhjendused 23 ja 24 ning artikkel 7). Komisjon toimib nõuandemenetluse 

kohaselt. Menetluse valikut on selgitatud põhjenduses 24.

Aruannete esitamine

18. Artiklis 8 on täpsustatud komisjoni kohustus esitada aruandeid Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule.
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IV. KOKKUVÕTE

19. Nõukogu esimese lugemise seisukoht kajastab kompromissi, milleni jõuti nõukogu ja 

Euroopa Parlamendi vahelistel läbirääkimistel, kus vahendaja rolli täitis komisjon.

See kompromiss kinnitati poliitilise kokkuleppe vastuvõtmisega COREPERis 18. juulil 

2013 ja nõukogus 27. juulil 2013. Rahvusvahelise kaubanduse komisjoni esimees saatis 

COREPERi eesistujale kirja, märkides, et kui nõukogu edastab Euroopa Parlamendile 

nõukogu seisukoha, nagu see on esitatud kirjaga kaasnevas lisas, soovitab ta täiskogule, 

et parlament kiidaks teisel lugemisel nõukogu seisukoha muudatusettepanekuid 

esitamata heaks, eeldusel et mõlema institutsiooni õiguskeele eksperdid teksti 

kinnitavad (12285/13).





ET ET

EUROOPA
KOMISJON

Brüssel, 7.10.2013 
COM(2013) 699 final

2011/0458 (COD)

KOMISJONI TEATIS
EUROOPA PARLAMENDILE,

mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel

ning milles käsitletakse

nõukogu esimese lugemise seisukohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu otsus Kirgiisi Vabariigile täiendava makromajandusliku finantsabi andmise 

kohta



ET 2 ET

2011/0458 (COD)

KOMISJONI TEATIS
EUROOPA PARLAMENDILE,

mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel

ning milles käsitletakse

nõukogu esimese lugemise seisukohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu otsus Kirgiisi Vabariigile täiendava makromajandusliku finantsabi andmise 

kohta

1. TAUSTTEAVE

Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku edastamise 
kuupäev:

(dokument KOM(2011) 925 (lõplik) – 2011/0458 (COD):
20. detsember 2011

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamuse kuupäev: Ei kohaldata

Euroopa Parlamendi seisukoha kuupäev, esimene lugemine: 11. detsember 2012

Muudetud ettepaneku edastamise kuupäev: Ei kohaldata

nõukogu seisukoha kuupäev, esimene lugemine: 23. september 2013 

2. KOMISJONI ETTEPANEKU EESMÄRK

Ettepanek tehti pärast kõrgetasemelist rahastajate kohtumist 27. juulil 2010, kus 
rahvusvaheline üldsus avaldas toetust demokraatlikule suunale, mille Kirgiisi Vabariik on 
võtnud pärast traagilist etniliste rühmade vahelist vägivalda 2010. aasta esimeses pooles. 
Kavandatava makromajandusliku finantsabi eesmärk on: 

 aidata kaasa Kirgiisi Vabariigi välisrahastuse olulise puudujäägi vähendamisele;

 toetada makromajandusliku ja struktuurireformi kava, milles Kirgiisi valitsus on 
rahvusvaheliste rahastajatega kokku leppinud;

 aidata kaasa riigi majandusliku stabiilsuse säilitamisele kriitilisel ajajärgul, et aidata 
demokraatiat pooldavatel ametiasutustel vältida etniliste rühmade vahelise vägivalla 
kordumist. 

Täpsemalt aitaks abi ka edendada meetmeid riigi rahanduse juhtimise tugevdamiseks 
(tuginedes ELi valdkondliku eelarvetoetuse abil võetud meetmetele), maksureformi eelarve 
jätkusuutlikkuse tagamiseks ning pangandussüsteemi tugevdamiseks. 
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3. MÄRKUSED NÕUKOGU SEISUKOHA KOHTA

3.1. Komisjoni ettepaneku üldine taust esimesel lugemisel
Euroopa Komisjon lubas 2010. aasta juulis toimunud rahastajate kõrgetasemelisel kohtumisel 
Kirgiisi Vabariigile kuni 117,9 miljoni euro suurust abi, sealhulgas kriiside lahendamiseks 
ette nähtud rahastamisvahendeid (nt stabiliseerimisvahend, humanitaarabi) ja temaatilisi 
eelarveridu. Kavandatav makromajanduslik finantsabi summas 30 miljonit eurot oli ette 
nähtud, et toetada eelnevalt nimetatud ELi sekkumisi, vähendades riigi rahalist haavatavust 
lühikeses ajavahemikus.
Ometi ei olnud komisjoni 2011. aasta lõpus esitatud ettepanekut võimalik võtta vastu enam 
kui pooleteise aasta jooksul, sest kaasseadusandjad vaidlesid komiteemenetluse valiku üle, et 
võtta vastu vastastikuse mõistmise memorandum, mis sisaldab majandus- ja finantspoliitika 
meetmeid, mida abisaaja peab rakendama. Nõukogu pooldas (siduvat) kontrollimenetlust, 
samas kui parlament pooldas (mittesiduvat) nõuandemenetlust. Parlamendi vaateid selgitati 
tema 11. detsembri 2012. aasta esimese lugemise seisukohas.
Vaidlus sai lõpuks lahenduse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse (Gruusiale täiendava 
makromajandusliku finantsabi andmise kohta) ettepanekuga seotud lepitusmenetluse käigus. 
Otsus võeti vastu 12. augustil 2013.

Nõukogu seisukoht seoses täiendava makromajandusliku finantsabi andmisega Kirgiisi 
Vabariigile võeti vastu 23. septembril 2013 (esimesel lugemisel). Nõukogu muudatused on 
kooskõlas 26. juunil 2013. aastal peetud kolmepoolse kohtumise tulemusega, mille parlament 
kinnitas 11. juuli 2013. aasta kirjaga. Selles kirjas osutas parlamendi rahvusvahelise 
kaubanduse komisjoni eesistuja, et ta soovitab täiskogul teisel lugemisel nõukogu seisukoht 
muudatusteta vastu võtta.

3.2. Komisjoni märkused
Komisjon toetab nõukogu seisukohta esimesel lugemisel ja on muudatustega nõus. Komisjon 
tervitab asjaolu, et kaasseadusandjad jõudsid pärast pooleteise aasta pikkust viivitust lõpuks 
vajalikule kokkuleppele kavandatava täiendava makromajandusliku finantsabi andmise osas 
Kirgiisi Vabariigile. 17. septembril 2013. aastal Brüsselis toimunud Kirgiisi presidendi visiidi 
käigus rõhutati täiendava makromajandusliku finantsabi andmise tähtsust ja kiireloomulisust. 

4. KOKKUVÕTE

Komisjon toetab nõukogu seisukohta esimesel lugemisel ja on oma ettepanekusse tehtud 
muudatustega nõus. Komisjon teeb täielikku koostööd kaasseadusandjatega, et tagada 
ettepaneku vastuvõtmine parlamendis varase teise lugemise kokkuleppe teel. 






