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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o …/2013/EU,

annettu …,

makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä

Kirgisian tasavallalle

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 209 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen, 

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu 

kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä1,

                                               
1 Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 11. joulukuuta 2012, ja neuvoston ensimmäisen 

käsittelyn kanta, vahvistettu … (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Euroopan 
parlamentin kanta, vahvistettu … (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
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sekä katsovat seuraavaa:

(1) Unionin ja Kirgisian tasavallan välinen yhteistyö perustuu Euroopan yhteisöjen ja niiden 

jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen1, joka tuli 

voimaan vuonna 1999. Unioni myöntää Kirgisian tasavallalle yleiseen 

tullietuusjärjestelmään perustuvan kohtelun.

(2) Kansainvälinen finanssikriisi vuonna 2009 ja kesäkuussa 2010 tapahtuneet etniset 

väkivaltaisuudet ovat vaikuttaneet haitallisesti Kirgisian talouteen. Nämä tapahtumat 

keskeyttivät maan taloudellisen toiminnan, mistä aiheutui suuria julkisten menojen tarpeita 

jälleenrakennusta ja sosiaaliapua varten sekä merkittäviä ulkoisia ja talousarvioon liittyviä 

rahoitusvajeita. 

(3) Kansainvälinen yhteisö lupasi korkean tason avunantajien 27 päivänä heinäkuuta 2010 

Bishkekissä pitämässä kokouksessa 1,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria hätäapuun, joka on 

tarkoitettu Kirgisian tasavallan talouden elvyttämiseen. Unioni ilmoitti tässä kokouksessa

antavansa rahoitusapua enintään 117,9 miljoonaa euroa.

                                               
1 EYVL L 196, 28.7.1999, s. 48.
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(4) Ulkoasiain kokoonpanossaan kokoontunut neuvosto ilmaisi Kirgisian tasavallasta 

26 päivänä heinäkuuta 2010 antamissaan päätelmissä tyytyväisyytensä Kirgisian uuden 

hallituksen pyrkimyksiin luoda demokraattinen institutionaalinen kehys, ja se pyysi 

komissiota jatkamaan avun antamista, myös uusien avustusohjelmien muodossa, Kirgisian 

tasavallan viranomaisille niiden uudistusohjelman toteuttamisessa ja osallistumaan maan 

kestävään taloudelliseen ja sosiaaliseen kehittämiseen.

(5) Unionin poliittinen ja taloudellinen tuki Kirgisian tasavallan syntymässä olevalle 

parlamentaariselle demokratialle antaisi poliittisen viestin unionin voimakkaasta tuesta 

demokraattisille uudistuksille Keski-Aasiassa, mikä on sopusoinnussa kaudeksi 2007–2013 

vahvistetussa unionin Keski-Aasiaa koskevassa strategiassa esitetyn tätä aluetta koskevan

unionin politiikan ja neuvoston Keski-Aasiasta 25 päivänä kesäkuuta 2012 antamien

päätelmien kanssa.

(6) Makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Georgialle annetun päätöksen kanssa 

yhdessä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteisen julistuksen1* mukaisesti 

unionin makrotaloudellisen rahoitusavun olisi oltava poikkeuksellinen rahoitusväline, jolla 

myönnetään sitomatonta ja kohdentamatonta maksutasetukea tarkoituksena palauttaa

avunsaajan kestävä ulkoinen rahoitusasema, ja sillä olisi tuettava sellaisen poliittisen 

ohjelman täytäntöönpanoa, joka sisältää vankkoja sopeuttamis- ja rakenneuudistustoimia, 

joilla on tarkoitus parantaa maksutaseasemaa erityisesti ohjelmakauden aikana, ja 

tehostettava unionin kanssa tehtyjen asiaankuuluvien sopimusten ja ohjelmien 

täytäntöönpanoa. 

                                               
1 EUVL …
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään yhteisen julistuksen julkaisutiedot; yhteinen julistus 

julkaistaan yhdessä asiakirjassa PE-CONS 38/13 olevan päätöksen kanssa.
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(7) Kirgisian tasavallan talouden sopeuttamista ja uudistusta tuetaan kansainvälisen 

valuuttarahaston (IMF) rahoitusavulla. Kesäkuussa 2011 Kirgisian viranomaiset ja IMF

sopivat IMF:n kolmivuotisesta 66,6 miljoonan erityisnosto-oikeuden laajennetusta, muusta 

kuin ennaltavarautuvasta luottojärjestelystä, jäljempänä 'IMF:n ohjelma', maan 

tukemiseksi. IMF hyväksyi kyseisen ohjelman neljännen tarkistuksen kesäkuussa 2013. 

IMF:n ohjelman tavoitteet ovat yhdenmukaisia unionin makrotaloudellisen rahoitusavun 

tarkoituksen eli lyhyen aikavälin maksutasevaikeuksien vähentämisen kanssa, ja tehokkaita 

sopeuttamistoimia toteutetaan yhdenmukaisesti unionin makrotaloudellisen rahoitusavun 

tarkoituksen kanssa.

(8) Unioni tarjoaa Kirgisian tasavallalle kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä yhteensä 

33 miljoonaa euroa alakohtaista budjettitukea vuosina 2011–2013 sosiaalisen suojelun, 

koulutuksen ja julkisen varainhoidon uudistusten tukemiseen.

(9) Kirgisian tasavalta pyysi vuonna 2010 unionin makrotaloudellista rahoitusapua 

heikkenevän taloustilanteen ja heikkenevien talousnäkymien vuoksi. 

(10) Kun otetaan huomioon Kirgisian tasavallan strateginen merkitys unionille sekä sen 

ratkaiseva asema alueen vakauden kannalta, Kirgisian tasavaltaa olisi poikkeuksellisesti 

pidettävä oikeutettuna unionin makrotaloudelliseen apuun.
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(11) Kirgisian tasavallan maksutaseessa on IMF:n ja muiden monenvälisten laitosten käyttöön 

asettamien varojen jälkeen edelleen huomattava rahoitusvaje siitä huolimatta, että 

Kirgisian tasavalta on toteuttanut vahvoja talouden vakauttamis- ja uudistusohjelmia, joten 

Kirgisian tasavallalle annettavaa unionin makrotaloudellista rahoitusapua, jäljempänä 

'unionin makrotaloudellinen rahoitusapu', pidetään tämänhetkisissä poikkeuksellisissa 

olosuhteissa tarkoituksenmukaisena vastauksena Kirgisian tasavallan pyyntöön saada tukea 

talouden vakauttamiseen yhdessä IMF:n ohjelman kanssa.

(12) Unionin makrotaloudellisella rahoitusavulla olisi tuettava kestävän ulkoisen 

rahoitusaseman palauttamista Kirgisian tasavaltaan ja siten tuettava sen taloudellista ja 

sosiaalista kehitystä.

(13) Unionin makrotaloudellisen rahoitusavun määrän määrittäminen perustuu Kirgisian 

tasavallan jäljelle jäävien ulkoisten rahoitustarpeiden täydelliseen määrälliseen arviointiin, 

ja siinä otetaan huomioon maan kyky rahoittaa itseään omista varoistaan ja erityisesti sen 

käytössä olevat kansainväliset valuuttavarannot. Unionin makrotaloudellisella 

rahoitusavulla olisi täydennettävä IMF:n ja Maailmanpankin ohjelmia ja rahoitusta. 

Määritettäessä avun määrää otetaan myös huomioon monenvälisiltä avunantajilta odotetut 

rahoitusosuudet ja tarve varmistaa oikeudenmukainen taakanjako unionin ja muiden 

avunantajien välillä sekä unionin muiden ulkoisten rahoitusvälineiden aiempi käyttäminen 

Kirgisian tasavallassa ja unionin yleisen osallistumisen tuottama lisäarvo. 
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(14) Kun otetaan huomioon Kirgisian tasavallan jäljelle jäävät ulkoiset rahoitustarpeet, sen 

taloudellisen kehityksen taso mitattuna henkeä kohti laskettujen tulojen ja köyhyystason 

perusteella, sen kyky rahoittaa itseään omista varoistaan ja erityisesti sen käytössä olevat 

kansainväliset valuuttavarannot sekä sen takaisinmaksukyky, joka arvioidaan velanhoidon 

kestävyysanalyysin perusteella, osa rahoitusavusta olisi myönnettävä avustuksina.

(15) Komission olisi varmistettava, että unionin makrotaloudellinen apu on oikeudellisesti ja 

sisällöltään sopusoinnussa ulkoisen toiminnan eri alojen ja muiden asiaankuuluvien 

unionin politiikkojen keskeisten periaatteiden, tavoitteiden ja toteutettujen toimenpiteiden 

kanssa.

(16) Unionin makrotaloudellisella rahoitusavulla olisi tuettava unionin Kirgisian tasavaltaan 

soveltamaa ulkoista politiikkaa. Komission yksiköiden ja Euroopan ulkosuhdehallinnon 

olisi työskenneltävä tiiviisti yhdessä koko makrotaloudellisen rahoitusaputoimen keston 

ajan unionin ulkopolitiikan yhteensovittamiseksi ja sen johdonmukaisuuden 

varmistamiseksi.

(17) Unionin makrotaloudellisella rahoitusavulla olisi tuettava Kirgisian tasavallan sitoutumista 

arvoihin, jotka ovat yhteisiä unionin kanssa, mukaan lukien demokratia, oikeusvaltion 

periaate, hyvä hallintotapa, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, kestävä kehitys ja 

köyhyyden vähentäminen, sekä sen sitoutumista avoimen, sääntöihin perustuvan ja 

oikeudenmukaisen kaupan periaatteisiin. 
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(18) Makrotaloudellisen rahoitusavun ennakkoedellytyksenä olisi oltava, että Kirgisian 

tasavallassa noudatetaan tehokkaita demokraattisia mekanismeja, kuten parlamentaarista 

monipuoluejärjestelmää ja oikeusvaltion periaatetta, ja taataan ihmisoikeuksien 

kunnioittaminen. Lisäksi unionin makrotaloudellisen rahoitusavun erityistavoitteiden olisi 

lisättävä julkisen talouden hoitoa koskevien järjestelmien tehokkuutta, avoimuutta ja 

vastuullisuutta Kirgisian tasavallassa. Komission olisi säännöllisesti seurattava sekä 

ennakkoedellytyksen täyttymistä että näiden tavoitteiden saavuttamista. 

(19) Sen varmistamiseksi, että unionin makrotaloudelliseen rahoitusapuun liittyvät unionin

taloudelliset edut suojataan tehokkaasti, Kirgisian tasavallan olisi toteutettava

asianmukaisia toimenpiteitä, jotka liittyvät petosten, korruption ja muiden mahdollisten 

rahoitusapuun liittyvien väärinkäytösten estämiseen ja torjumiseen. Lisäksi olisi 

määrättävä, että komissio huolehtii tarkastuksista ja tilintarkastustuomioistuin 

tilintarkastuksista.

(20) Unionin makrotaloudellisen rahoitusavun maksaminen ei rajoita Euroopan parlamentin ja 

neuvoston valtuuksia.

(21) Avustuksina myönnettyjen makrotaloudellisen rahoitusavun määrien ja lainoina 

myönnettyjen makrotaloudellisen rahoitusavun edellyttämien määrärahojen määrien olisi 

oltava yhdenmukaisia monivuotisessa rahoituskehyksessä vahvistettujen 

talousarviomäärärahojen kanssa.



11703/1/13 REV 1 UH/isk 8
DGG 1 FI

(22) Komission olisi hallinnoitava unionin makrotaloudellista rahoitusapua. Sen 

varmistamiseksi, että Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat seurata tämän päätöksen 

täytäntöönpanoa, komission olisi annettava niille säännöllisesti tietoja rahoitusavun 

täytäntöönpanosta ja toimitettava niille asiaan liittyvät asiakirjat.

(23) Jotta voidaan varmistaa tämän päätöksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi 

siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/20111 mukaisesti. 

(24) Unionin makrotaloudelliseen rahoitusapuun olisi sovellettava talouspoliittisia ehtoja, jotka 

vahvistetaan yhteisymmärryspöytäkirjassa. Yhdenmukaisen täytäntöönpanon 

varmistamiseksi sekä tehokkuussyistä komissio olisi valtuutettava neuvottelemaan 

tällaisista ehdoista Kirgisian viranomaisten kanssa jäsenvaltioiden edustajista muodostuvan 

komitean valvonnassa asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti. Mainitun asetuksen 

mukaisesti neuvoa-antavaa menettelyä olisi sovellettava pääsääntöisesti kaikkiin muihin 

kuin mainitussa asetuksessa tarkoitettuihin tapauksiin. Kun otetaan huomioon yli 

90 miljoonan euron suuruisen avun mahdollinen huomattava vaikutus, on asianmukaista 

käyttää tarkastelumenettelyä kyseisen raja-arvon ylittävien toimien osalta. Kun otetaan 

huomioon unionin Kirgisian tasavallalle myöntämän makrotaloudellisen rahoitusavun 

määrä, yhteisymmärryspöytäkirjan hyväksymiseen ja avun vähentämiseen, 

keskeyttämiseen tai peruuttamiseen olisi sovellettava neuvoa-antavaa menettelyä.

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä 

helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat 
komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).
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(25) IMF:n mukaan Kirgisian tasavalta kuuluu nousevan talouden maiden ja kehitysmaiden 

luokkaan. Maailmanpankin mukaan Kirgisian tasavalta lukeutuu matalan palkkatason 

talouksiin ja Kansainvälisen kehitysjärjestön (IDA) maihin. UN-OHRLLS:n1 mukaan 

Kirgisian tasavalta on sisämaassa sijaitseva kehitysmaa. Taloudellisen yhteistyön ja 

kehityksen järjestön (OECD) kehitysapukomitean mukaan se kuuluu muihin heikon 

tulotason maihin. Tämän vuoksi Kirgisian tasavaltaa on pidettävä Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 208 artiklassa tarkoitettuna kehitysmaana, minkä 

perusteella Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 209 artiklaa voidaan pitää 

tämän päätöksen oikeusperustana,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

                                               
1 YK:n vähiten kehittyneiden maiden, sisämaassa sijaitsevien kehitysmaiden ja pienten 

kehittyvien saarivaltioiden korkean edustajan toimisto.
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1 artikla

1. Unioni asettaa Kirgisian tasavallan käyttöön makrotaloudellista rahoitusapua, jäljempänä 

'unionin makrotaloudellinen rahoitusapu', jonka määrä on enintään 30 miljoonaa euroa, 

tukeakseen Kirgisian tasavallan talouden vakauttamista ja täyttääkseen tämänhetkisessä 

IMF:n ohjelmassa määriteltyjä maksutasetarpeita. Tästä enimmäismäärästä enintään 

15 miljoonaa euroa myönnetään lainoina ja enintään 15 miljoonaa euroa avustuksina. 

Unionin makrotaloudellisen rahoitusavun maksaminen edellyttää, että Euroopan 

parlamentti ja neuvosto hyväksyvät unionin talousarvion asiaankuuluvaksi vuodeksi.

2. Unionin makrotaloudellisen rahoitusavun lainaosuuden rahoittamiseksi komissiolle 

annetaan valtuudet lainata tarvittavat varat unionin puolesta pääomamarkkinoilta tai 

rahoituslaitoksilta ja lainaamaan ne edelleen Kirgisian tasavallalle. Laina-aika saa olla 

enintään 15 vuotta. 

3. Komissio hallinnoi unionin makrotaloudellisen rahoitusavun maksamista tavalla, joka on 

IMF:n ja Kirgisian tasavallan välisten sopimusten tai yhteisymmärryspöytäkirjojen sekä 

unionin ja Kirgisian tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksessa sekä kaudeksi 

2007–2013 vahvistetussa unionin Keski-Aasiaa koskevassa strategiassa asetettujen 

talousuudistuksen keskeisten periaatteiden ja tavoitteiden mukainen. Komissio antaa

Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti tietoja unionin makrotaloudellisen 

rahoitusavun kehityksestä, sen maksaminen mukaan luettuna, ja toimittaa näille 

toimielimille asiaan liittyvät asiakirjat asianmukaisessa ajassa. 
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4. Unionin makrotaloudellinen rahoitusapu on saatavilla kahden vuoden ajan 3 artiklan 

1 kohdassa tarkoitetun yhteisymmärryspöytäkirjan voimaantulon jälkeisestä ensimmäisestä 

päivästä. 

5. Jos Kirgisian tasavallan rahoitustarpeet pienenevät olennaisesti unionin makrotaloudellisen 

rahoitusavun maksukaudella alkuperäisiin ennusteisiin verrattuina, komission on 7 artiklan 

2 kohdassa tarkoitetun neuvoa-antavan menettelyn mukaisesti vähennettävä tällaisen avun 

määrää tai keskeytettävä tai peruutettava se.

2 artikla

Unionin makrotaloudellisen rahoitusavun ennakkoedellytyksenä on, että Kirgisian tasavallassa 

noudatetaan tehokkaita demokraattisia mekanismeja, kuten parlamentaarista 

monipuoluejärjestelmää ja oikeusvaltion periaatetta, ja taataan ihmisoikeuksien kunnioittaminen. 

Komissio valvoo tämän ennakkoedellytyksen täyttymistä unionin makrotaloudellisen rahoitusavun 

elinkaaren ajan. Tätä artiklaa sovelletaan neuvoston päätöksen 2010/427/EU1 mukaisesti. 

                                               
1 Neuvoston päätös 2010/427/EU, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan 

ulkosuhdehallinnon organisaatiosta ja toiminnasta (EUVL L 201, 3.8.2010, s. 30).
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3 artikla

1. Komissio sopii 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen 

Kirgisian viranomaisten kanssa unionin makrotaloudelliseen rahoitusapuun sovellettavista

selkeästi määritellyistä talouspolitiikkaa ja rahoitusta koskevista ehdoista, joissa 

keskitytään rakenneuudistuksiin ja vakaaseen julkiseen talouteen; nämä ehdot vahvistetaan 

yhteisymmärryspöytäkirjassa, jäljempänä 'yhteisymmärryspöytäkirja', johon sisältyy 

mainittujen ehtojen täyttämisen aikataulu. Yhteisymmärryspöytäkirjassa esitettyjen 

talouspolitiikkaa ja rahoitusta koskevien ehtojen on oltava johdonmukaisia 1 artiklan 

3 kohdassa tarkoitettujen sopimusten tai yhteisymmärryspöytäkirjojen kanssa, mukaan 

lukien Kirgisian tasavallan IMF:n tuella toteuttamat makrotaloudelliset sopeuttamis- ja 

rakenneuudistusohjelmat.

2. Näillä ehdoilla on pyrittävä parantamaan erityisesti unionin makrotaloudellisen

rahoitusavun tehokkuutta, avoimuutta ja vastuullisuutta, Kirgisian tasavallan julkinen 

varainhoitojärjestelmä mukaan lukien. Toimenpiteitä suunniteltaessa on otettava 

asianmukaisesti huomioon myös edistyminen markkinoiden vastavuoroisessa avaamisessa, 

sääntöihin perustuvan ja oikeudenmukaisen kaupan kehittyminen ja muut unionin 

ulkopolitiikan painopisteet. Komissio seuraa säännöllisesti, miten näiden tavoitteiden 

saavuttamisessa edistytään.
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3. Unionin makrotaloudellisen rahoitusavun yksityiskohtaiset rahoitusehdot vahvistetaan 

komission ja Kirgisian viranomaisten välisissä avustussopimuksessa ja lainasopimuksessa. 

4. Unionin makrotaloudellisen rahoitusavun täytäntöönpanon kuluessa komissio seuraa, että 

rahoitusavun kannalta merkitykselliset Kirgisian tasavallan rahoitusjärjestelyt, 

hallintomenettelyt sekä sisäiset ja ulkoiset valvontamekanismit Kirgisian tasavallassa ovat 

luotettavia ja että Kirgisian tasavalta noudattaa sovittua aikataulua.

5. Komissio tarkistaa säännöllisin väliajoin, että 4 artiklan 3 kohdan ehdot täyttyvät edelleen, 

mukaan lukien se, että Kirgisian tasavallan talouspolitiikka on unionin makrotaloudellisen 

rahoitusavun tavoitteiden mukaista. Tätä varten komissio sovittaa toimintansa tiiviisti 

yhteen IMF:n ja Maailmanpankin ja tarvittaessa Euroopan parlamentin ja neuvoston

kanssa.
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4 artikla

1. Jollei 3 kohdassa säädetyistä edellytyksistä muuta johdu, komissio asettaa unionin 

makrotaloudellisen avun käyttöön kahdessa erässä, joihin kumpaankin kuuluu laina- ja 

avustusosuus. Kummankin erän koko vahvistetaan yhteisymmärryspöytäkirjassa. 

2. Lainoina myönnetyn unionin makrotaloudellisen rahoitusavun määrät rahoitetaan 

tarvittaessa neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 480/20091 mukaisesti.

3. Komissio tekee päätöksen erien maksamisesta sen perusteella, täyttyvätkö kaikki seuraavat 

edellytykset:

a) 2 artiklassa säädetty ennakkoedellytys;

b) jatkuvasti tyydyttävä edistyminen sellaisen poliittisen ohjelman täytäntöönpanossa, 

joka sisältää vankkoja sopeuttamis- ja rakenneuudistustoimia, joita muu kuin 

ennaltavarautuva IMF:n luottojärjestely tukee; ja

c) yhteisymmärryspöytäkirjassa sovittujen talouspoliittisten ehtojen noudattaminen 

tietyssä määräajassa. 

Toinen erä voidaan maksaa aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua ensimmäisen erän 

maksamisesta. 

                                               
1 Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 480/2009, annettu 25 päivänä toukokuuta 2009, 

takuurahaston perustamisesta ulkosuhteisiin liittyville hankkeille (EUVL L 145, 10.6.2009, 
s. 10).
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4. Jos 3 kohdassa säädetyt edellytykset eivät täyty, komission on tilapäisesti keskeytettävä tai 

peruutettava unionin makrotaloudellisen rahoitusavun maksaminen. Tällöin sen on 

ilmoitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle keskeyttämisen tai peruuttamisen syyt. 

5. Unionin makrotaloudellinen rahoitusapu maksetaan Kirgisian tasavallan keskuspankille. 

Ellei yhteisymmärryspöytäkirjassa toisin sovita ja edellyttäen, että siinä vahvistetaan 

jäljellä oleva julkisen talouden rahoitustarve, unionin varat voidaan siirtää Kirgisian 

tasavallan valtionkassaan, joka on lopullinen avunsaaja. 

5 artikla

1. Unionin makrotaloudellisen rahoitusavun lainaosuuteen liittyvät lainanotto- ja 

lainanantotoimet suoritetaan euromääräisinä ja käyttäen samaa arvopäivää, eikä niistä saa 

aiheutua unionille eräpäivän muutoksia eikä sitä saa asettaa alttiiksi valuuttakurssi- tai 

korkoriskeille tai muille kaupallisille riskeille. 

2. Olosuhteiden salliessa ja Kirgisian tasavallan pyynnöstä komissio voi toteuttaa tarvittavat 

toimet sen varmistamiseksi, että lainaehtoihin sisältyy aikaistettua takaisinmaksua koskeva 

lauseke ja että vastaava lauseke sisältyy myös lainanottotoimien ehtoihin. 
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3. Jos olosuhteet sallivat lainan korkokannan parantamisen ja jos Kirgisian tasavalta sitä 

pyytää, komissio voi päättää jälleenrahoittaa kaikki alkuperäiset lainansa tai osan niistä tai 

se voi järjestellä rahoitusehdot uudelleen. Jälleenrahoitus- tai uudelleenjärjestelytoimet on 

toteutettava 1 ja 4 kohdan mukaisesti, eivätkä ne saa pidentää kyseisen lainan

erääntymisaikaa tai kasvattaa jälleenrahoituksen tai uudelleenjärjestelyn ajankohtana 

jäljellä olevan pääoman määrää. 

4. Kirgisian tasavallan on maksettava kaikki kulut, joita unionille aiheutuu tämän päätöksen 

mukaisista lainanotto- ja lainanantotoimista. 

5. Komissio tiedottaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen 

toimien etenemisestä.
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6 artikla

1. Unionin makrotaloudellisen rahoitusavun täytäntöönpanossa noudatetaan Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetusta (EU, Euratom) N:o 966/20121 ja komission delegoitua 

asetusta (EU) N:o 1268/20122.

2. Unionin makrotaloudellinen rahoitusapu pannaan täytäntöön suoran ja hajautetun 

hallinnoinnin avulla. 

3. Kirgisian viranomaisten kanssa tehtävät yhteisymmärryspöytäkirja, lainasopimus ja 

avustussopimus sisältävät seuraavat määräykset:

a) varmistetaan, että Kirgisian tasavalta säännöllisesti tarkistaa, että unionin 

talousarviosta myönnettyä rahoitusta on käytetty oikein, toteuttaa 

tarkoituksenmukaiset toimenpiteet väärinkäytösten ja petosten estämiseksi ja tarpeen 

mukaan ryhtyy oikeudellisiin toimenpiteisiin periäkseen takaisin mahdolliset tämän 

päätöksen nojalla myönnetyt varat, jotka on kavallettu;

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä 

lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 
26.10.2012, s. 1).

2 Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1268/2012, annettu 29 päivänä lokakuuta 2012, 
unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä 
(EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1).
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b) varmistetaan unionin taloudellisten etujen suojaaminen ja määrätään erityisesti 

erityistoimenpiteistä unionin makrotaloudelliseen rahoitusapuun kohdistuvien 

petosten, korruption ja muiden väärinkäytösten estämiseksi ja torjumiseksi neuvoston 

asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/951, neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 

N:o 2185/962 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/19993

mukaisesti;

c) annetaan komissiolle, Euroopan petostentorjuntavirasto mukaan lukien, tai sen 

edustajille nimenomainen lupa suorittaa tarkastuksia, paikan päällä suoritettavat 

tarkastukset ja todentamiset mukaan lukien; 

d) annetaan komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle nimenomainen lupa tehdä 

tarkastuksia unionin makrotaloudellisen rahoitusavun saatavuusajanaikana ja sen 

jälkeen, mukaan lukien asiakirjatarkastukset ja paikan päällä tehtävät tarkastukset, 

kuten toiminnan arvioinnit; 

e) varmistetaan, että unionilla on oikeus avustuksen täydelliseen takaisinmaksuun ja/tai 

lainan aikaistettuun takaisinmaksuun, jos on osoitettu, että Kirgisian tasavalta on 

unionin makrotaloudellisen rahoitusavun hallinnoinnissa sekaantunut petokseen tai 

korruptioon tai mihin tahansa muuhun unionin taloudellisia etuja vahingoittavaan 

laittomaan toimintaan. 

                                               
1 Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 1995, 

Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta (EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1).
2 Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, 

komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen 
taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 
292, 15.11.1996, s. 2).

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1073/1999, annettu 25 päivänä 
toukokuuta 1999, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista (EYVL L 136, 
31.5.1999, s. 1).
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4. Unionin makrotaloudellisen rahoitusavun täytäntöönpanon aikana komission on toiminnan 

arviointien avulla seurattava, että Kirgisian tasavallan tällaisen rahoitusavun kannalta 

merkitykselliset rahoitusjärjestelyt, hallintomenettelyt sekä sisäiset ja ulkoiset 

valvontamekanismit ovat moitteettomia. 

7 artikla

1. Komissiota avustaa komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu 

komitea.

2. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 4 artiklaa.

8 artikla

1. Komissio antaa vuosittain viimeistään 30 päivänä kesäkuuta Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle kertomuksen tämän päätöksen täytäntöönpanosta edeltävänä vuonna, 

täytäntöönpanoa koskeva arviointi mukaan lukien. Kertomuksessa on

a) tarkasteltava unionin makrotaloudellisen rahoitusavun täytäntöönpanossa 

tapahtunutta edistystä; 

b) arvioitava Kirgisian tasavallan taloudellista tilannetta ja näkymiä sekä edistymistä 

3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamisessa; 
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c) osoitettava yhteys yhteisymmärryspöytäkirjassa vahvistettujen talouspoliittisten 

ehtojen, Kirgisian tasavallassa meneillään olevan talous- ja finanssipoliittisen 

kehityksen sekä unionin makrotaloudellisen rahoitusavun erien maksamista 

koskevien komission päätösten välillä. 

2. Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään kahden vuoden 

kuluttua 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun saatavuusajan päättymisestä

jälkiarviointikertomuksen, jossa arvioidaan päätökseen saadun unionin makrotaloudellisen 

rahoitusavun tuloksia ja tehokkuutta ja sitä, missä määrin se on myötävaikuttanut avun 

tavoitteiden saavuttamiseen.

9 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä.

Tehty …

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja
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I JOHDANTO

1. Komissio toimitti neuvostolle 21. joulukuuta 2011 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja 

neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Kirgisian 

tasavallalle (asiak. 5075/12).

2. Euroopan parlamentti vahvisti ensimmäisen käsittelyn kantansa täysistunnossaan 

11. joulukuuta 2012 (asiak. 17476/12). Parlamentti teki yhden tarkistuksen.

3. Neuvosto vahvisti ensimmäisen käsittelyn kantansa 23. syyskuuta 2013 SEUT 294 

artiklan 5 kohdan mukaisesti.

4. Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta on muodostunut Euroopan parlamentin, 

komission ja neuvoston epävirallisen yhteydenpidon pohjalta yhteispäätösmenettelyyn 

sovellettavista käytännön menettelytavoista annetun yhteisen julistuksen mukaisesti1.

                                               
1 EUVL C 145, 30.6.2007, s. 5.
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II TAVOITE

5. Kansainvälinen finanssikriisi vuonna 2009 ja kesäkuussa 2010 tapahtuneet etniset 

väkivaltaisuudet ovat vaikuttaneet haitallisesti Kirgisian talouteen. Maan taloudellinen 

toiminta keskeytyi samalla kun syntyi suuria julkisten menojen tarpeita 

jälleenrakennusta ja sosiaaliapua varten sekä merkittäviä ulkoisia ja talousarvioon 

liittyviä rahoitusvajeita.

6. Vastaukseksi kyseisiin tapahtumiin ja niiden taloudellisiin seurauksiin kansainvälinen 

yhteisö järjesti Kirgisian tasavaltaa käsittelevän korkean tason avunantajien 

konferenssin Biškekissä 27. heinäkuuta 2010. Avunantajat sitoutuivat tässä 

konferenssissa tarjoamaan hätäapuna 1,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuoden 2011 

loppuun mennessä. EU oli yksi suurimmista avunantajista. Se sitoutui tukemaan tiettyjä 

kriittisiä alueita yhteensä 117,9 miljoonalla eurolla.

7. IMF otti Kirgisian tasavallan apunsa piiriin vuonna 2010 myöntämällä sille kolmen 

kuukauden pikaluottojärjestelyn. Kesäkuussa 2011 IMF sopi Kirgisian viranomaisten 

kanssa 106 miljoonan Yhdysvaltain dollarin jatkojärjestelystä tukeakseen laajaa 

talouden sopeutus- ja uudistusohjelmaa vuoden 2011 puolivälistä vuoden 2014 

puoliväliin ulottuvalla ajanjaksolla. Vuonna 2010 Kirgisian tasavallan presidentti ja 

valtiovarainministeri pyysivät virallisesti EU:n makrotaloudellista rahoitusapua IMF:n 

myöntämän tuen täydennykseksi.

8. Kirgisian tasavallan maksutaseessa on IMF:n ja muiden monenvälisten laitosten 

käyttöön asettamien varojen jälkeen edelleen huomattava rahoitusvaje siitä huolimatta, 

että Kirgisian tasavalta on toteuttanut vahvoja talouden vakauttamis- ja 

uudistusohjelmia, joten Kirgisian tasavallalle annettavaa unionin makrotaloudellista 

rahoitusapua pidetään tämänhetkisissä poikkeuksellisissa olosuhteissa 

tarkoituksenmukaisena vastauksena Kirgisian tasavallan pyyntöön saada tukea talouden 

vakauttamiseen yhdessä nykyisen IMF:n ohjelman kanssa.
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III NEUVOSTON ENSIMMÄISEN KÄSITTELYN KANNAN ANALYSOINTI

Yleistä

9. Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 9. heinäkuuta 2013 päätöksen 778/2013/EU2

makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Georgialle.

10. Edellä mainitun päätöksen yhteydessä annetussa yhteisessä julistuksessa Euroopan 

parlamentti ja neuvosto:

 olivat yhtä mieltä siitä, että lisärahoitusavun myöntämisestä Georgialle annettua 

päätöstä olisi tarkasteltava entistä laajemmin osana puitteita, joita tarvitaan kolmansille 

maille myönnettävää makrotaloudellista apua koskevien järkevien ja tehokkaiden 

päätösten varmistamiseksi;

 olivat yhtä mieltä siitä, että tulevia makrotaloudellisia tukioperaatioita koskevien 

päätösten olisi perustuttava yhteisessä julistuksessa esitettyihin, unionin 

makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämistä tukikelpoisille kolmansille maille 

koskeviin huomioihin ja periaatteisiin rajoittamatta lainsäädäntöä koskevaa 

aloiteoikeutta ja oikeudellista muotoa, joka nämä huomiot ja periaatteet virallistavalla 

tulevalla välineellä voi olla;

 sitoutuivat ottamaan nämä näkemykset ja periaatteet täysimääräisesti huomioon unionin 

makrotaloudellisen avun myöntämistä koskevissa tulevissa yksittäisissä päätöksissä.

11. Tältä pohjalta päätösehdotukseen makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä 

Kirgisian tasavallalle on tehty muutoksia, jotta otettaisiin täysin huomioon yhteisessä 

julistuksessa esitetyt näkökohdat ja periaatteet.

                                               
2 EUVL L 218, 14.8.2013, s. 15.
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Keskeiset kysymykset

Maantieteellinen ulottuvuus

12. Kirgisian tasavalta ei ole ehdokasmaa tai mahdollinen ehdokasmaa eikä Euroopan 

naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvat maa taa alue. Johdanto-osan 10 kappaleessa 

korostetaan kuitenkin, että kun otetaan huomioon Kirgisian tasavallan strateginen 

merkitys unionille sekä sen ratkaiseva asema alueen vakauden kannalta, Kirgisian 

tasavaltaa olisi poikkeuksellisesti pidettävä oikeutettuna unionin makrotaloudelliseen 

apuun.

Avun määrä ja muoto

13. Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistaman kannan johdanto-osan 13 ja 

14 kappaleessa sekä 1 artiklassa käsitellään annettavan avun määrää ja sen muotoa 

(lainat ja avustukset). Vaikka komission ehdottamiin määriin ei ole tehty muutoksia 

(enintään 15 miljoonaa euroa lainoina ja enintään 15 miljoonaa euroa avustuksina), 

neuvoston kannassa eritellään perusteet avun määrän määrittämiseksi ja sen muoto 

lainoina ja avustuksina. Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistaman kannan 

1 artikla sisältää lisäksi lausekkeen, jonka mukaan komission on neuvoa-antavaa 

menettelyä noudattaen vähennettävä avun määrää tai keskeytettävä tai peruutettava se, 

jos Kirgisian tasavallan rahoitustarpeet pienenevät olennaisesti unionin 

makrotaloudellisen rahoitusavun maksukaudella alkuperäisiin ennusteisiin verrattuina.
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Ehdot

14. Johdanto-osan 18 kappaleessa ja 2 artiklassa määrätään avun ennakkoedellytykseksi, 

että Kirgisian tasavallassa noudatetaan tehokkaita demokraattisia mekanismeja, kuten 

parlamentaarista monipuoluejärjestelmää ja oikeusvaltion periaatetta, ja taataan 

ihmisoikeuksien kunnioittaminen. 2 artiklassa velvoitetaan komissio valvomaan tämän 

ennakkoedellytyksen täyttymistä avun koko elinkaaren ajan.

15. 3 artikla käsittelee apuun sovellettavia ehtoja, jotka vahvistetaan 

yhteisymmärryspöytäkirjassa.

16. 4 artiklassa komissio velvoitetaan tilapäisesti keskeyttämään tai peruuttamaan unionin 

makrotaloudellisen rahoitusavun maksaminen, jos asiaankuuluvat edellytykset eivät 

täyty.

Komitea

17. 3 artiklassa tarkoitetun yhteisymmärryspöytäkirjan hyväksymisen ja 1 artiklassa 

tarkoitetun avun vähentämisen, keskeyttämisen tai peruuttamisen osalta komissiota 

avustaa komitea (johdanto-osan 23 ja 24 kappale, 7 artikla). Komissio noudattaa neuvoa 

antavaa menettelyä. Sovellettavan menettelyn valinta on selitetty johdanto-osan 

24 kappaleessa.

Raportointi

18. 8 artiklassa täsmennetään komissiota koskevat vaatimukset raportoida Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle.
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IV PÄÄTELMÄ

19. Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannassa on otettu huomioon neuvoston ja Euroopan 

parlamentin välillä käydyissä neuvotteluissa komission avustuksella aikaansaatu 

kompromissi.

Tämä kompromissi hyväksyttiin pysyvien edustajien komiteassa 18. heinäkuuta 2013 ja 

neuvostossa 27. heinäkuuta 2013 aikaansaadulla poliittisella sopimuksella. 

Kansainvälisen kaupan valiokunnan puheenjohtaja lähetti pysyvien edustajien komitean 

puheenjohtajalle kirjeen ilmoittaen, että jos neuvosto toimittaa kantansa sellaisena kuin 

se on valiokunnan kirjeen liitteenä, hän suosittaa Euroopan parlamentin täysistunnolle, 

että se hyväksyisi toisessa käsittelyssään neuvoston kannan ilman tarkistuksia, jollei 

kummankaan toimielimen lingvistijuristien tarkastelusta muuta johdu (asiak. 12285/13).
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2011/0458 (COD)

KOMISSION TIEDONANTO
EUROOPAN PARLAMENTILLE

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksen antamiseksi makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä 

Kirgisian tasavallalle

1. TAUSTA

Päivä, jona ehdotus on toimitettu Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle

(asiakirja KOM(2011) 925 lopullinen – 2011/0458(COD)):
20. joulukuuta 2011

Päivä, jona alueiden komitea on antanut lausuntonsa: ei sovelleta

Päivä, jona Euroopan parlamentti on vahvistanut ensimmäisen 
käsittelyn kantansa:

11. joulukuuta 2012

Päivä, jona muutettu ehdotus on toimitettu: ei sovelleta

Päivä, jona neuvosto on vahvistanut ensimmäisen käsittelyn 
kantansa:

23. syyskuuta 2013 

2. KOMISSION EHDOTUKSEN TAVOITE

Ehdotus oli jatkoa 27. heinäkuuta 2010 järjestetylle korkean tason avunantajien 
konferenssille, jossa kansainvälinen yhteisö sitoutui tukemaan demokratiaan siirtymistä 
Kirgisian tasavallassa sen jälkeen, kun maassa oli aiemmin vuonna 2010 esiintynyt etnisten 
ryhmien välisiä traagisia väkivaltaisuuksia. Ehdotetun makrotaloudellisen rahoitusavun 
tavoitteet ovat seuraavat: 

 edistää jäljellä olevan huomattavan ulkoisen rahoitusvajauksen kattamista Kirgisian 
tasavallassa;

 tukea Kirgisian hallituksen makroekonomista ja rakenteellista uudistusohjelmaa, josta 
on sovittu kansainvälisten avunantajien kanssa;

 osallistua taloudellisen vakauden säilyttämiseen Kirgisiassa tämän kriittisen ajanjakson 
aikana, jotta voidaan auttaa demokratiaa puolustavia viranomaisia ehkäisemään 
etnisten ryhmien välisten väkivaltaisuuksien uudelleenpuhkeaminen. 

Konkreettisemmin rahoitusavulla tuettaisiin myös julkisen talouden hoitoa lujittavia 
toimenpiteitä (jotka perustuvat käynnissä olevalla EU:n alakohtaisella budjettituella tuettuihin 
toimenpiteisiin), julkisen talouden kestävyyden lujittamiseksi tehtäviä verouudistuksia ja 
toimenpiteitä pankkijärjestelmän vahvistamiseksi. 
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3. HUOMAUTUKSET NEUVOSTON KANNASTA

3.1. Yleinen tausta ensimmäisessä käsittelyssä olleelle komission ehdotukselle 
Euroopan komissio sitoutui heinäkuun 2010 korkean tason avunantajien konferenssissa 
osoittamaan Kirgisian tasavallalle jopa 117,9 miljoonaa euroa apua muun muassa kriisien 
hoitamiseen tarkoitetuista välineistä (esim. vakautusväline, humanitaarinen apu) sekä 
aihekohtaisista budjettikohdista. Ehdotettu 30 miljoonan euron makrotaloudellinen 
rahoitusapu oli tarkoitettu tukemaan edellä mainittujen EU:n toimien tehokkuutta 
vähentämällä maan lyhyen aikavälin rahoituksellista haavoittuvuutta.
Komission loppuvuodesta 2011 esittämää ehdotusta ei kuitenkaan saatu hyväksyttyä yli 
puoleentoista vuoteen, koska lainsäätäjien välillä oli kiistaa komiteamenettelyn valinnasta 
yhteisymmärryspöytäkirjan hyväksymiseksi. Yhteisymmärryspöytäkirja sisältää talous- ja 
rahoituspolitiikkaa koskevat toimenpiteet, jotka edunsaajan on toteutettava. Neuvosto vaati 
(sitovaa) tarkastelumenettelyä, kun taas parlamentti vaati (ei-sitovan) neuvoa-antavan 
menettelyn soveltamista. Parlamentti toi näkemyksensä julki 11. joulukuuta 2012 esitetyssä 
ensimmäisen käsittelyn kannassaan 

Kiista ratkaistiin lopulta sovittelumenettelyssä, joka koski ehdotusta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Georgialle. 
Kyseinen päätös hyväksyttiin 12. elokuuta 2013.
Neuvoston kanta päätösehdotukseen makrotaloudellisesta rahoitusavusta Kirgisian 
tasavallalle hyväksyttiin ensimmäisessä käsittelyssä 23. syyskuuta 2013. Neuvoston tekemät 
muutokset vastaavat 26. kesäkuuta 2013 järjestetyn kolmikantakokouksen lopputulosta, jonka 
parlamentti hyväksyi 11. heinäkuuta 2013 päivätyllä kirjeellä. Kirjeessä parlamentin 
kansainvälisen kaupan valiokunnan puheenjohtaja totesi aikovansa esittää suosituksenaan
täysistunnolle, että parlamentti hyväksyisi neuvoston kannan toisessa käsittelyssä ilman 
tarkistuksia.

3.2. Komission huomiot
Komissio kannattaa neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä esittämää kantaa ja hyväksyy sen 
tekemät muutokset. Komissio on tyytyväinen siihen, että lainsäätäjät pääsivät yli puolentoista 
vuoden viivästyksen jälkeen vihdoin tarvittavaan yhteisymmärrykseen suunnitellusta 
Kirgisian tasavallalle kohdennettavasta makrotaloudellisesta rahoitusavusta. 
Makrotaloudellisen rahoitusavun toteutuksen merkitys ja kiireellisyys tulivat jälleen esiin 
Kirgisian presidentin vieraillessa Brysselissä 17. syyskuuta 2013. 

4. PÄÄTELMÄT

Komissio kannattaa neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä esittämää kantaa ja hyväksyy sen 
komission ehdotukseen tekemät muutokset. Komissio tekee täysimääräistä yhteistyötä 
lainsäätäjien kanssa varmistaakseen, että ehdotus hyväksytään varhaisessa vaiheessa 
parlamentin toisessa käsittelyssä. 






