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DECIZIA Nr. …/2013/UE 

A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

din

privind acordarea unei asistenţe macrofinanciare Republicii Kârgâzstan

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 209,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară1,

                                               

1 Poziţia Parlamentului European din 11 decembrie 2012 şi Poziţia în primă lectură a 
Consiliului din … (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Poziţia Parlamentului European 
din … (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).
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întrucât:

(1) Cooperarea dintre Uniune şi Republica Kârgâzstan se bazează pe Acordul de parteneriat şi 

cooperare dintre Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi 

Republica Kârgâzstan, pe de altă parte1 (APC), care a intrat în vigoare în 1999. Uniunea 

aplică Republicii Kârgâzstan sistemul generalizat de preferinţe (SGP).

(2) Economia Kârgâzstanului a fost afectată în 2009 de criza financiară internaţională şi 

în iunie 2010 de violenţele etnice. Aceste evenimente au perturbat activităţile economice, 

creând un necesar semnificativ de cheltuieli publice pentru reconstrucţie şi asistenţă 

socială, şi au condus la importante deficite de finanţare externă şi bugetare.

(3) În cadrul întâlnirii la nivel înalt a donatorilor care a avut loc la Bishkek la 27 iulie 2010, 

comunitatea internaţională şi-a luat angajamentul de a oferi 1,1 miliarde USD sub formă de 

sprijin de urgenţă pentru a ajuta la redresarea Republicii Kârgâzstan. La întâlnirea 

respectivă, Uniunea a anunţat că va acorda asistenţă financiară în valoare de până 

la 117,9 milioane EUR.

                                               

1 JO L 196, 28.7.1999, p. 48.
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(4) Consiliul, reunit în formaţiunea sa de afaceri externe, a salutat, în concluziile sale 

din 26 iulie 2010 privind Republica Kârgâzstan, eforturile depuse de noul guvern al acestei 

ţări în vederea stabilirii unui cadru instituţional democratic şi a invitat Comisia să continue 

să ofere autorităţilor Republicii Kârgâzstan sprijin, inclusiv sub forma unor programe de 

asistenţă noi, în punerea în aplicare a programului lor de reformă şi să contribuie la 

dezvoltarea economică şi socială durabilă a ţării.

(5) Sprijinul politic şi economic oferit de Uniune democraţiei parlamentare incipiente din 

Republica Kârgâzstan ar oferi un semnal politic cu privire la sprijinul ferm al Uniunii în 

favoarea reformelor democratice din Asia Centrală, conform politicii Uniunii în ceea ce 

priveşte această regiune, astfel cum se precizează în Strategia Uniunii pentru 

Asia Centrală 2007 - 2013 şi în concluziile Consiliului privind Asia Centrală 

din 25 iunie 2012.

(6) În conformitate cu declaraţia comună a Parlamentului European şi a Consiliului adoptată

împreună cu decizia de acordare a unei asistenţe macrofinanciare suplimentare Georgiei1, 

asistenţa macrofinanciară a Uniunii ar trebui să fie un instrument financiar excepţional, 

necondiţionat şi nedesemnat, de sprijinire a redresării balanţei de plăţi, care să urmărească 

restabilirea unei situaţii de finanţare externă durabile pentru beneficiar, şi ar trebui să stea 

la baza punerii în aplicare a unui program de politică care să conţină măsuri solide de 

ajustare şi reformă structurală menite să îmbunătăţească poziţia balanţei de plăţi, în special 

pe perioada programului, şi să consolideze punerea în aplicare a acordurilor şi programelor

relevante cu ajutorul Uniunii.

                                               

1 JO …
 JO: A se introduce referinţa declaraţiei comune, care va fi publicată împreună cu decizia din 

documentul PE-CONS 38/13.
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(7) Procesul de ajustare economică şi de reformă din Republica Kârgâzstan este susţinut prin 

asistenţa financiară din partea Fondului Monetar Internaţional (FMI). În iunie 2011, 

autorităţile kârgâze şi FMI au aprobat o facilitate extinsă de credit fără caracter prudenţial 

în valoare de 66,6 milioane DST (drepturi speciale de tragere) oferită de FMI pe o perioadă 

de trei ani (denumit în continuare „programul FMI”) pentru a ajuta această ţară. FMI a 

aprobat a patra revizuire a acestui program în iunie 2013. Obiectivele programului FMI 

sunt conforme cu scopul asistenţei macrofinanciare a Uniunii, şi anume atenuarea 

dificultăţilor pe termen scurt în ceea ce priveşte balanţa de plăţi, precum şi punerea în 

aplicare a unor măsuri solide de ajustare conforme cu scopul asistenţei macrofinanciare 

a Uniunii.

(8) Uniunea acordă sprijin bugetar sectorial în Republica Kârgâzstan, în cadrul Instrumentului 

de cooperare pentru dezvoltare, în valoare de 33 de milioane EUR pentru 

perioada 2011 - 2013, pentru a susţine reformele în domeniile protecţiei sociale, educaţiei 

şi gestionării finanţelor publice.

(9) În 2010, având în vedere înrăutăţirea situaţiei şi a perspectivelor economice, Republica 

Kârgâzstan a solicitat asistenţă macrofinanciară din partea Uniunii.

(10) Având în vedere importanţa strategică a Republicii Kârgâzstan pentru Uniune, precum şi 

rolul hotărâtor pe care aceasta îl joacă pentru stabilitatea regională, Republica Kârgâzstan 

ar trebui considerată a fi în mod excepţional eligibilă să primească asistenţă 

macrofinanciară din partea Uniunii.
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(11) Având în vedere faptul că mai există încă un deficit de finanţare rezidual semnificativ al 

balanţei de plăţi a Republicii Kârgâzstan dincolo de resursele furnizate de FMI şi alte 

instituţii multilaterale, şi în ciuda punerii în aplicare de către Republica Kârgâzstan a unor 

programe solide de stabilizare şi reformă economică, asistenţa macrofinanciară a Uniunii

care urmează să fie acordată Republicii Kârgâzstan („asistenţa macrofinanciară a Uniunii”) 

este, în contextul actual excepţional, considerată a fi un răspuns adecvat la cererea înaintată 

de Republica Kârgâzstan de sprijinire a stabilizării economice, împreună cu 

programul FMI.

(12) Asistenţa macrofinanciară a Uniunii ar trebui să aibă drept scop sprijinirea restabilirii unei 

situaţii de finanţare externă durabile pentru Republica Kârgâzstan şi, prin urmare, 

sprijinirea dezvoltării sale economice şi sociale.

(13) Stabilirea valorii asistenţei macrofinanciare a Uniunii se bazează pe o evaluarea cantitativă 

completă a nevoilor de finanţare externă reziduale ale Republicii Kârgâzstan şi ia în 

considerare capacitatea acesteia de autofinanţare, în special rezervele internaţionale puse la 

dispoziţia sa. Asistenţa macrofinanciară a Uniunii ar trebui să completeze programele şi 

resursele furnizate de FMI şi Banca Mondială. Stabilirea valorii asistenţei ia în considerare, 

de asemenea, contribuţiile financiare preconizate din partea donatorilor multilaterali şi 

necesitatea de a asigura o repartizare echitabilă a obligaţiilor între Uniune şi alţi donatori, 

precum şi aplicarea anterioară a celorlalte instrumente de finanţare externă ale Uniunii în 

Republica Kârgâzstan şi valoarea adăugată a implicării Uniunii în general.
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(14) Luând în considerare nevoile de finanţare externă reziduale ale Republicii Kârgâzstan, 

nivelul dezvoltării sale economice, măsurat în funcţie de venitul şi de rata sărăciei pe cap 

de locuitor, capacitatea sa de autofinanţare, în special rezervele internaţionale puse la 

dispoziţia sa, şi capacitatea sa de rambursare, stabilită pe baza unei analize de 

sustenabilitate a datoriei, o parte din asistenţă ar trebui furnizată sub formă de granturi.

(15) Comisia trebuie să asigure faptul că asistenţa macrofinanciară a Uniunii este conformă, din 

punct de vedere juridic şi al conţinutului, cu principiile esenţiale, obiectivele şi măsurile 

adoptate în cadrul diferitelor domenii de acţiune externă şi al altor politici pertinente 

ale Uniunii.

(16) Asistenţa macrofinanciară a Uniunii ar trebui să sprijine politica externă a Uniunii faţă de 

Republica Kârgâzstan. Serviciile Comisiei şi Serviciul European de Acţiune Externă ar 

trebui să lucreze în strânsă colaborare pe parcursul operaţiunii de asistenţă macrofinanciară 

pentru a coordona şi a asigura coerenţa acţiunilor de politică externă ale Uniunii.

(17) Asistenţa macrofinanciară a Uniunii ar trebui să susţină angajamentul Republicii 

Kârgâzstan faţă de valorile pe care le împarte cu Uniunea, printre care democraţia, statul de 

drept, buna guvernanţă, respectarea drepturilor omului, dezvoltarea durabilă şi reducerea 

sărăciei, precum şi angajamentul său faţă de alte principii privind schimburile comerciale 

deschise, echitabile şi bazate pe norme.
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(18) O condiţie prealabilă pentru acordarea asistenţei macrofinanciare a Uniunii ar trebui să fie 

ca Republica Kârgâzstan să respecte mecanismele democratice reale, printre care un sistem 

parlamentar pluripartit şi statul de drept, şi să garanteze respectarea drepturilor omului. În 

plus, obiectivele specifice ale asistenţei macrofinanciare a Uniunii ar trebuie să sporească 

eficienţa, transparenţa şi responsabilitatea sistemelor de gestionare a finanţelor publice în 

Republica Kârgâzstan. Atât îndeplinirea condiţiei prealabile, cât şi îndeplinirea

obiectivelor respective ar trebui monitorizate periodic de către Comisie.

(19) Pentru a se asigura că interesele financiare ale Uniunii în legătură cu asistenţa 

macrofinanciară a Uniunii sunt protejate în mod eficient, Republica Kârgâzstan ar trebui să 

adopte măsuri corespunzătoare privind prevenirea şi combaterea fraudei, a corupţiei şi a 

oricăror alte abateri legate de această asistenţă. În plus, ar trebui să se adopte dispoziţii 

pentru efectuarea de verificări de către Comisie şi de audituri de către Curtea de Conturi.

(20) Punerea la dispoziţie a asistenţei financiare a Uniunii nu aduce atingere competenţelor 

Parlamentului European şi Consiliului.

(21) Sumele de asistenţă macrofinanciară acordate sunt formă de granturi şi sumele 

provizioanelor necesare pentru asistenţa macrofinanciară acordată sub formă de 

împrumuturi ar trebui să corespundă creditelor bugetare prevăzute în cadrul 

financiar multianual.
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(22) Asistenţa macrofinanciară a Uniunii ar trebui gestionată de către Comisie. Pentru a garanta 

că Parlamentul European şi Consiliul pot să urmărească punerea în aplicare a prezentei 

decizii, Comisia ar trebui să le informeze periodic cu privire la evoluţiile legate de 

asistenţă şi să le furnizeze documentele relevante.

(23) Pentru a asigura condiţii uniforme de punere în aplicare a prezentei decizii, Comisiei ar 

trebui să i se confere competenţe de executare. Competenţele respective ar trebui exercitate 

în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European şi 

al Consiliului1.

(24) Asistenţa macrofinanciară a Uniunii ar trebui să facă obiectul unor condiţii de politică 

economică, ce urmează a fi consemnate într-un memorandum de înţelegere. Pentru a se 

asigura condiţii de punere în aplicare uniforme şi din motive de eficienţă, Comisia ar trebui 

să fie abilitată să negocieze astfel de condiţii cu autorităţile kârgâze, sub supravegherea 

comitetului reprezentanţilor statelor membre, în conformitate cu Regulamentul (UE) 

nr. 182/2011. În conformitate cu regulamentul respectiv, procedura de consultare ar trebui 

să se aplice, ca regulă generală, tuturor cazurilor altele decât cele prevăzute în 

regulamentul respectiv. Având în vedere impactul ce poate fi important al asistenţei de 

peste 90 de milioane EUR, se cuvine să se utilizeze procedura de examinare pentru aceste 

operaţiuni. Luând în considerare suma asistenţei macrofinanciare către Republica 

Kârgâzstan, procedura de consultare ar trebui să se aplice pentru adoptarea 

memorandumului de înţelegere şi pentru orice prelungire, suspendare sau anulare

a asistenţei.

                                               

1 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor şi principiilor generale privind mecanismele de 
control de către statele membre al exercitării competenţelor de executare de către Comisie
(JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
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(25) Conform FMI, Republica Kârgâzstan intră în categoria „economii emergente şi în curs de 

dezvoltare”; potrivit Băncii Mondiale, Republica Kârgâzstan face parte din grupul 

economiilor cu venituri mici şi al ţărilor Asociaţiei Internaţionale pentru Dezvoltare (IDA); 

conform UN-OHRLLS1, Republica Kârgâzstan intră în categoria ţărilor în curs de 

dezvoltare, fără ieşire la mare; în conformitate cu OCDE/Comitetul de asistenţă pentru 

dezvoltare, aceasta face parte din categoria altor ţări cu venituri reduse. Prin urmare, 

Republica Kârgâzstan ar trebuie să fie considerată ţară în curs de dezvoltare în sensul 

articolul 208 din TFUE, ceea ce justifică alegerea articolului 209 din TFUE drept temei 

juridic pentru prezenta decizie,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

                                               

1 Biroul Înaltului Reprezentant al ONU pentru ţările cel mai puţin dezvoltate, ţările fără ieşire 
la mare şi ţările insulare mici în curs de dezvoltare.
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Articolul 1

(1) Uniunea pune la dispoziţia Republicii Kârgâzstan o asistenţă macrofinanciară („asistenţa 

macrofinanciară a Uniunii”) în valoare maximă de 30 de milioane EUR, destinată 

sprijinirii stabilizării economice a Republicii Kârgâzstan şi acoperirii nevoilor balanţei sale 

de plăţi, astfel cum au fost identificate în programul actual al FMI. Din cuantumul maxim 

respectiv, cel mult 15 milioane EUR sunt furnizate sub formă de împrumuturi şi cel 

mult 15 milioane EUR sub formă de granturi. Deblocarea asistenţei macrofinanciare a 

Uniunii face obiectul aprobării de către Parlamentul European şi de către Consiliu a 

bugetului Uniunii pentru anul relevant.

(2) Pentru a finanţa componenta de împrumut a asistenţei macrofinanciare a Uniunii, Comisia 

are dreptul, în numele Uniunii, să împrumute fondurile necesare de pe pieţele de capital 

sau de la instituţii financiare şi să le acorde mai departe ca împrumut Republicii 

Kârgâzstan. Împrumuturile au o scadenţă maximă de 15 ani.

(3) Deblocarea asistenţei macrofinanciare a Uniunii este gestionată de Comisie în conformitate 

cu acordurile sau înţelegerile încheiate între FMI şi Republica Kârgâzstan şi cu principiile 

şi obiectivele esenţiale ale reformelor economice prevăzute în APC şi în strategia Uniunii

pentru Asia Centrală (2007 - 2013). Comisia informează periodic Parlamentul European şi 

Consiliul în legătură cu evoluţiile legate de asistenţa macrofinanciară a Uniunii, inclusiv în 

legătură cu tragerile din aceasta, şi pune la dispoziţia instituţiilor respective documentele 

relevante în timp util.
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(4) Asistenţa macrofinanciară a Uniunii este pusă la dispoziţie pentru o perioadă de doi ani 

începând cu prima zi de la intrarea în vigoare a memorandumului de înţelegere menţionat 

la articolul 32 alineatul (1).

(5) În cazul în care nevoile de finanţare ale Republicii Kârgâzstan se reduc în mod 

fundamental în cursul perioadei de tragere a asistenţei macrofinanciare a Uniunii 

comparativ cu proiecţiile iniţiale, Comisia, hotărând în conformitate cu procedura de 

consultare menţionată la articolul 7 alineatul (2), reduce valoarea asistenţei sau o suspendă 

ori o anulează.

Articolul 2

O condiţie prealabilă pentru acordarea asistenţei macrofinanciare a Uniunii este ca Republica 

Kârgâzstan să respecte mecanismele democratice reale, printre care un sistem parlamentar 

pluripartit şi statul de drept, şi să garanteze respectarea drepturilor omului. Comisia monitorizează 

îndeplinirea acestei condiţii prealabile pe parcursul întregului ciclu de viaţă al asistenţei 

macrofinanciare a Uniunii. Prezentul articol este aplicat în conformitate cu Decizia 2010/427/UE 

a Consiliului1.

                                               

1 Decizia 2010/427/UE a Consiliului din 26 iulie 2010 privind organizarea şi funcţionarea 
Serviciului European de Acţiune Externă (JO L 201, 3.8.2010, p. 30).
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Articolul 3

(1) Comisia, în conformitate cu procedura de consultare menţionată la articolul 7 alineatul (2), 

convine cu autorităţile kârgâze asupra unor condiţii de politică economică şi financiare clar 

definite, axate pe reforme structurale şi pe finanţe publice solide, la care urmează să fie 

supusă asistenţa macrofinanciară a Uniunii, care urmează să fie expuse într-un 

memorandum de înţelegere („memorandumul de înţelegere”) care cuprinde un calendar 

pentru îndeplinirea condiţiilor respective. Condiţiile de politică economică şi financiare 

prevăzute în memorandumul de înţelegere sunt coerente cu acordurile sau înţelegerile 

menţionate la articolul 1 alineatul (3), incluzând programele de reformă structurală şi 

ajustare macroeconomică puse în aplicare de Republica Kârgâzstan cu sprijinul FMI.

(2) Condiţiile respective vizează în special îmbunătăţirea eficienţei, transparenţei şi 

răspunderii asistenţei macrofinanciare a Uniunii, inclusiv îmbunătăţirea sistemelor de 

gestionare a finanţelor publice din Republica Kârgâzstan. Progresele înregistrate în 

deschiderea reciprocă a pieţelor, dezvoltarea schimburilor comerciale echitabile şi bazate 

pe norme, precum şi alte priorităţi în contextul politicii externe a Uniunii sunt, de 

asemenea, luate în considerare în mod corespunzător în momentul elaborării măsurilor de 

politică. Progresele înregistrate pentru realizarea obiectivelor respective sunt monitorizate 

periodic de Comisie.
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(3) Condiţiile financiare detaliate ale asistenţei macrofinanciare a Uniunii se stabilesc într-un

acord de grant şi un acord de împrumut care urmează să fie convenite între Comisie şi 

autorităţile kârgâze.

(4) Pe parcursul punerii în aplicare a asistenţei macrofinanciare a Uniunii, Comisia 

monitorizează fiabilitatea circuitelor financiare, a procedurilor administrative şi a 

mecanismelor de control intern şi extern ale Republicii Kârgâzstan care sunt relevante 

pentru această asistenţă, precum şi respectarea de către Republica Kârgâzstan a 

calendarului convenit.

(5) Comisia verifică periodic îndeplinirea în continuare a condiţiilor prevăzute la articolul 4 

alineatul (3), inclusiv conformitatea politicilor economice ale Republicii Kârgâzstan cu 

obiectivele asistenţei macrofinanciare a Uniunii. În cadrul acestor verificări, Comisia 

acţionează în strânsă coordonare cu FMI şi Banca Mondială şi, dacă este necesar, cu 

Parlamentul European şi Consiliul.
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Articolul 4

(1) Sub rezerva condiţiilor menţionate la alineatul 3, asistenţa macrofinanciară a Uniunii este 

pusă la dispoziţie de către Comisie în două tranşe, fiecare conţinând o componentă de 

împrumut şi una de grant. Mărimea fiecărei tranşe este stabilită în memorandumul 

de înţelegere.

(2) Sumele asistenţei macrofinanciare a Uniunii oferite sub formă de împrumuturi sunt 

furnizate, dacă este cazul, în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 480/2009 

al Consiliului1.

(3) Comisia decide punerea la dispoziţie a tranşelor cu condiţia îndeplinirii tuturor 

condiţiilor următoare:

(a) condiţia prealabilă prevăzută la articolul 2;

(b) o punere în aplicare continuă şi satisfăcătoare a unui program de politică care conţine 

măsuri solide de ajustare şi reformă structurală, sprijinite de un mecanism de 

creditare al FMI fără caracter prudenţial; şi

(c) punerea în aplicare, într-o perioadă de timp specifică, a condiţiilor de politică 

economică asupra cărora s-a convenit în memorandumul de înţelegere.

Plata celei de-a doua tranşe nu are loc mai devreme de trei luni de la punerea la dispoziţie a 

primei tranşe.

                                               

1 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 480/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 privind 
constituirea Fondului de garantare pentru acţiuni externe (JO L 145, 10.6.2009, p. 10).
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(4) În cazul în care condiţiile de la alineatul (3) nu sunt îndeplinite, Comisia suspendă 

temporar sau anulează plata asistenţei macrofinanciare a Uniunii. În astfel de cazuri, 

Comisia informează Parlamentul European şi Consiliul cu privire la motivele respectivei 

suspendări sau anulări.

(5) Asistenţa macrofinanciară a Uniunii este plătită Băncii Naţionale a Republicii Kârgâzstan. 

Sub rezerva dispoziţiilor stabilite în memorandumul de înţelegere, inclusiv a confirmării 

nevoilor de finanţare bugetară reziduale, fondurile Uniunii pot fi transferate Trezoreriei 

Republicii Kârgâzstan în calitate de beneficiar final.

Articolul 5

(1) Operaţiunile de contractare şi de acordare a împrumutului legate de componenta de 

împrumut a asistenţei macrofinanciare a Uniunii se efectuează în euro utilizând aceeaşi 

dată a valutei şi nu implică, pentru Uniune, transformarea scadenţei şi nici expunerea 

acesteia la vreun risc legat de cursul de schimb sau de rata dobânzii sau la vreun alt 

risc comercial.

(2) În cazul în care condiţiile permit şi dacă Republica Kârgâzstan solicită acest lucru, Comisia 

poate lua măsurile necesare pentru a asigura includerea în termenii şi condiţiile de acordare 

a împrumutului a unei clauze de rambursare anticipată, precum şi a unei clauze 

corespunzătoare în termenii şi condiţiile operaţiunilor de contractare a împrumutului.
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(3) Dacă circumstanţele permit îmbunătăţirea ratei dobânzii împrumutului şi dacă Republica 

Kârgâzstan solicită acest lucru, Comisia poate decide refinanţarea integrală sau parţială a 

împrumuturilor sale contractate iniţiale sau poate restructura condiţiile financiare aferente. 

Operaţiunile de refinanţare sau restructurare se efectuează în conformitate cu alineatele (1) 

şi (4) şi nu au ca efect prelungirea termenului de scadenţă al împrumuturilor contractate în 

cauză sau majorarea valorii capitalului restant la data refinanţării sau restructurării.

(4) Toate costurile contractate de Uniune care au legătură cu operaţiunile de contractare şi de 

acordare a împrumutului prevăzute în prezenta decizie sunt suportate de 

Republica Kârgâzstan.

(5) Comisia informează Parlamentul European şi Consiliul cu privire la evoluţiile operaţiunilor 

menţionate la alineatele (2) şi (3).
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Articolul 6

(1) Asistenţa macrofinanciară a Uniunii este pusă în aplicare în conformitate cu 

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului

din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii1

şi cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei2.

(2) Punerea în aplicare a asistenţei macrofinanciare a Uniunii face obiectul unei gestiuni 

descentralizate directe.

(3) Memorandumul de înţelegere, acordul de împrumut şi acordul de grant care urmează a fi 

convenite cu autorităţile kârgâze conţin dispoziţii:

(a) care asigură faptul că Republica Kârgâzstan verifică în mod periodic dacă finanţarea 

acordată din bugetul Uniunii a fost utilizată în mod corespunzător, adoptă măsurile 

corespunzătoare de prevenire a neregulilor şi a fraudei şi, după caz, întreprinde 

acţiuni juridice pentru recuperarea fondurilor furnizate în temeiul prezentului 

regulament care au fost deturnate;

                                               

1 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului
din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi 
de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului
(JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

2 Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind 
normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 privind normele 
financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (JO L 362, 31.12.2012, p. 1).
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(b) care asigură protecţia intereselor financiare ale Uniunii, prevăzând în mod special 

măsuri specifice pentru prevenirea şi combaterea fraudei, a corupţiei şi a oricăror 

altor nereguli în legătură cu asistenţa macrofinanciară a Uniunii, în conformitate cu 

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului1, Regulamentul (CE, 

Euratom) nr. 2185/96 al Consiliului2 şi Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al 

Parlamentului European şi al Consiliului3;

(c) care acordă în mod expres Comisiei, inclusiv Oficiului European de Luptă 

Antifraudă, sau reprezentanţilor acestora, competenţa de a efectua verificări şi 

inspecţii la faţa locului;

(d) care acordă în mod expres Comisiei şi Curţii de Conturi competenţa de a efectua 

audituri atât în timpul, cât şi după perioada de disponibilitate a asistenţei 

macrofinanciare a Uniunii, inclusiv de a verifica documentele de audit şi de a efectua 

inspecţii la faţa locului, cum ar fi evaluările operaţionale;

(e) care să asigure faptul că Uniunea are dreptul la rambursarea integrală a grantului 

şi/sau la rambursarea anticipată a împrumutului atunci când s-a stabilit că, în ceea ce 

priveşte gestionarea asistenţei macrofinanciare a Uniunii, Republica Kârgâzstan s-a 

angajat într-un act de fraudă sau corupţie sau într-o altă activitate ilegală care 

prejudiciază interesele financiare ale Uniunii.

                                               

1 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind 
protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene (JO L 312, 23.12.1995, p. 1).

2 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind 
controalele şi inspecţiile la faţa locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor 
financiare ale Comunităţilor Europene împotriva fraudei şi a altor abateri
(JO L 292, 15.11.1996, p. 2).

3 Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 25 mai 1999 privind investigaţiile efectuate de Oficiul European de Lupta Antifraudă 
(OLAF) (JO L 136, 31.5.1999, p. 1).
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(4) Pe parcursul perioadei de punere în aplicare a asistenţei macrofinanciare a Uniunii, 

Comisia monitorizează, prin intermediul evaluărilor operaţionale, soliditatea 

aranjamentelor financiare, procedurile administrative şi mecanismele interne şi externe de 

control ale Republicii Kârgâzstan care sunt relevante pentru respectiva asistenţă.

Articolul 7

(1) Comisia este asistată de un comitet. Acesta este un comitet în sensul Regulamentului (UE) 

nr. 182/2011.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 8

(1) Până la data de 30 iunie a fiecărui an, Comisia înaintează Parlamentului European şi 

Consiliului un raport privind punerea în aplicare a prezentei decizii în anul anterior, 

inclusiv o evaluare a punerii în aplicare. Raportul:

(a) examinează progresele înregistrate în punerea în aplicare a asistenţei macrofinanciare 

a Uniunii;

(b) evaluează situaţia şi perspectivele economice ale Republicii Kârgâzstan, precum şi 

progresele înregistrate în punerea în aplicare a măsurilor de politică menţionate la 

articolul 3 alineatul (1);
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(c) indică legătura dintre condiţiile de politică prevăzute în memorandumul de 

înţelegere, performanţele economice şi bugetare ale Republicii Kârgâzstan la acea 

dată şi deciziile Comisiei de a pune la dispoziţie tranşele asistenţei macrofinanciare 

a Uniunii.

(2) cel târziu la doi ani de la expirarea perioadei de disponibilitate menţionate la articolul 1 

alineatul (4), Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului un raport de evaluare 

ex-post, evaluând rezultatele şi eficienţa operaţiunilor din cadrul asistenţei macrofinanciare 

a Uniunii încheiate şi măsura în care acestea au contribuit la obiectivele asistenţei.

Articolul 9

Prezenta decizie intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene.

Adoptată la …,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Preşedintele Preşedintele
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I. INTRODUCERE

1. La 21 decembrie 2011, Comisia i-a transmis Consiliului propunerea sa de decizie a 

Parlamentului European și a Consiliului privind acordarea unei asistențe 

macrofinanciare Republicii Kârgâzstan (documentul 5075/12).

2. Parlamentul European a adoptat poziția sa în primă lectură în cadrul ședinței plenare din 

11 decembrie 2012 (documentul 17476/12). Parlamentul European a adoptat un 

amendament.

3. La 23 septembrie 2013, Consiliul a adoptat poziția sa în primă lectură în conformitate 

cu articolul 294 alineatul (5) din TFUE.

4. Poziția în primă lectură a Consiliului este rezultatul contactelor informale dintre 

Parlamentul European, Comisie și Consiliu, astfel cum se prevede în Declarația comună 

privind aspectele practice în cadrul procedurii de codecizie1.

                                               
1 JO C 145, 30.6.2007, p. 5.
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II. OBIECTIV

5. Economia Kârgâzstanului a fost afectată în 2009 de criza financiară internațională și de 

violențele etnice din iunie 2010, care au perturbat activitățile economice, creând un 

necesar semnificativ de cheltuieli publice pentru reconstrucție și asistență socială, și au 

condus la importante deficite de finanțare externă și bugetare.

6. Ca răspuns la aceste evenimente și la implicațiile lor economice, comunitatea 

internațională a organizat la Bișkek, la 27 iulie 2010, o reuniune la nivel înalt a 

donatorilor pentru Republica Kârgâzstan. La această conferință, donatorii s-au angajat 

să furnizeze sprijin de urgență în valoare de 1,1 miliarde USD până la sfârșitul anului 

2011. UE a fost printre principalii donatori, luându-și angajamentul de a oferi 117,9 

milioane EUR pentru a acorda sprijin în mai multe sectoare vitale.

7. FMI a acordat un ajutor pentru Republica Kârgâzstan în 2010 sub forma unei facilități 

rapide de credit de trei luni. În iunie 2011, FMI a convenit cu autoritățile din Republica 

Kârgâzstan asupra unui acord ulterior în valoare de 106 milioane USD în sprijinul unui 

program de ajustare și reformă economică de anvergură pentru perioada cuprinsă între 

jumătatea anului 2011 și jumătatea anului 2014. În 2010, președintele și ministrul 

finanțelor din Republica Kârgâzstan au solicitat oficial Uniunii Europene asistență 

macrofinanciară (AMF) pentru a completa sprijinul oferit de FMI.

8. Având în vedere faptul că există încă un deficit rezidual de finanțare externă semnificativ

al balanței de plăți a Republicii Kârgâzstan care depășește resursele furnizate de FMI și de 

alte instituții multilaterale și în ciuda punerii în aplicare de către Republica Kârgâzstan a 

unor programe solide de stabilizare și reformă economică, asistența macrofinanciară a 

Uniunii care urmează să fie acordată Republicii Kârgâzstan este, în contextul actual 

excepțional, considerată un răspuns adecvat la cererea înaintată de Republica Kârgâzstan 

de sprijinire a stabilizării economice, împreună cu programul FMI.
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III. ANALIZA POZIțIEI CONSILIULUI ÎN PRIMĂ LECTURĂ

Generalități

9. La 9 iulie 2013, Parlamentul European și Consiliul au adoptat Decizia 778/2013/UE2 de 

acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei.

10. Într-o declarație comună adoptată împreună cu decizia sus-menționată, Parlamentul 

European și Consiliul:

– au fost de acord că adoptarea deciziei de acordare a unei asistențe macrofinanciare 

suplimentare Georgiei ar trebui examinată în contextul mai larg al necesității unui cadru 

care să asigure decizii judicioase și efective cu privire la acordarea de asistență 

macrofinanciară țărilor terțe;

– au fost de acord că adoptarea de decizii cu privire la operațiuni de asistență 

macrofinanciară ar trebui să se bazeze pe considerațiile și pe principiile enunțate în 

declarația comună referitoare la acordarea de asistență macrofinanciară din partea 

Uniunii țărilor terțe și teritoriilor eligibile, fără a aduce atingere dreptului de inițiativă 

legislativă sau formei juridice pe care o va avea viitorul instrument care va formaliza 

aceste considerații și principii;

– s-au angajat să reflecte pe deplin aceste considerații și principii în cadrul viitoarelor 

decizii individuale de acordare a asistenței macrofinanciare din partea Uniunii.

11. În acest context, au fost introduse modificări în propunerea de decizie privind acordarea 

unei asistențe macrofinanciare Republicii Kârgâzstan pentru a reflecta pe deplin 

considerațiile și principiile enunțate în declarația comună.

                                               
2 JO L 218, 14.8.2013, p. 15.
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Aspecte-cheie

Dimensiunea geografică

12. Republica Kârgâzstan nu este o țară candidată sau potențial candidată și nici o țară sau

un teritoriu care să facă obiectul politicii europene de vecinătate. Cu toate acestea, la 

considerentul 10 se subliniază că, având în vedere importanța sa strategică pentru 

Uniune, precum și rolul hotărâtor pe care îl joacă pentru stabilitatea regională, 

Republica Kârgâzstan ar trebui considerată în mod excepțional eligibilă să primească 

asistență macrofinanciară din partea Uniunii.

Valoarea și forma asistenței

13. Considerentul 13, considerentul 14 și articolul 1 din poziția Consiliului în primă lectură 

abordează stabilirea valorii asistenței care urmează a fi acordată și forma acesteia 

(împrumuturi și granturi). Deși nu sunt modificări față de valorile propuse de Comisie 

(până la 15 milioane EUR sub formă de împrumuturi și până la 15 milioane EUR sub 

formă de granturi), poziția Consiliului specifică criteriile pentru stabilirea valorii 

asistenței și a formei acesteia: împrumuturi și granturi. De asemenea, articolul 1

introduce o clauză prin care Comisia, acționând în conformitate cu procedura de 

consultare, reduce valoarea asistenței sau o suspendă ori o anulează în cazul în care 

nevoile de finanțare ale Republicii Kârgâzstan se reduc în mod fundamental în cursul 

perioadei de plată a asistenței macrofinanciare a Uniunii comparativ cu previziunile 

inițiale.
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Condiționalitate

14. Considerentul 18 și articolul 2 specifică o condiție prealabilă pentru acordarea 

asistenței, și anume necesitatea ca Republica Kârgâzstan să respecte mecanismele 

democratice reale, printre care un sistem parlamentar pluripartit și statul de drept, și să 

garanteze respectarea drepturilor omului. Articolul 2 introduce cerința ca îndeplinirea 

acestei condiții prealabile să fie monitorizată de Comisie pe parcursul întregului ciclu de 

viață al asistenței. 

15. Articolul 3 abordează condițiile în care ar trebui acordată asistența, acestea urmând să 

fie prevăzute într-un memorandum de înțelegere.

16. Articolul 4 introduce obligația ca Comisia să suspende temporar sau să anuleze plata 

asistenței atunci când nu se întrunesc condițiile relevante.

Comitetul

17. Pentru adoptarea memorandumului de înțelegere menționat la articolul 3 și pentru 

luarea deciziei de reducere, suspendare sau anulare a asistenței, menționată la articolul 

1, Comisia trebuie să fie asistată de un comitet (considerentele 23 și 24, articolul 7).

Comisia trebuie să urmeze procedura de consultare. Alegerea procedurii este explicată 

la considerentul 24.

Raportare

18. Articolul 8 specifică cerințele de raportare pentru Comisie către Parlamentul European 

și Consiliu.
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IV. CONCLUZIE

19. Poziția Consiliului în primă lectură reflectă compromisul convenit în cadrul negocierilor 

dintre Consiliu și Parlamentul European, facilitat de Comisie.

Acest compromis a fost aprobat prin adoptarea unui acord politic de către Coreper la 18 

iulie 2013 și de către Consiliu la 27 iulie 2013. Președintele Comisiei pentru comerț

internațional a trimis o scrisoare președintelui Coreper indicând că, în cazul în care 

Consiliul își va transmite poziția în forma în care figurează în anexa la scrisoarea 

comisiei, va recomanda plenului ca Parlamentul, în cadrul celei de a doua sale lecturi, să 

accepte poziția Consiliului fără amendamente, sub rezerva verificării de către experții 

juriști-lingviști ai ambelor instituții (12285/13).
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2011/0458 (COD)

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN

în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene

privind

poziția Consiliului în primă lectură referitoare la adoptarea unei decizii a Parlamentului 
European și a Consiliului privind acordarea unei asistențe macrofinanciare Republicii 

Kârgâzstan

1. ISTORICUL DOSARULUI

Data transmiterii propunerii către Parlamentul European și Consiliu

[document COM(2011) 925 final - 2011/0458(COD)]:
20 decembrie 2011

Data avizului Comitetului Regiunilor: nu se aplică.

Data poziției Parlamentului European în primă lectură: 11 decembrie 2012

Data transmiterii propunerii modificate: nu se aplică.

Data poziției Consiliului în primă lectură: 23 septembrie 2013 

2. OBIECTUL PROPUNERII COMISIEI

Propunerea a urmat reuniunii la nivel înalt a donatorilor din 27 iulie 2010, în cadrul căreia 
comunitatea internațională și-a luat angajamentul de a sprijini tranziția democratică din 
Republica Kârgâzstan în urma violențelor interetnice tragice din prima jumătate a anului 
2010. Obiectivele propunerii privind acordarea de asistență macrofinanciară (AMF) sunt: 

 să contribuie la acoperirea actualului deficit rezidual substanțial de finanțare externă al 
Republicii Kârgâzstan;

 să sprijine agenda de reforme macroeconomice și structurale a guvernului Republicii 
Kârgâzstan, așa cum a fost convenită cu comunitatea internațională a donatorilor;

 să contribuie la menținerea stabilității economice a țării în această perioadă critică 
pentru a ajuta autoritățile pro-democratice să prevină reapariția violențelor interetnice. 

Mai concret, asistența ar promova, de asemenea, măsuri de politică în vederea consolidării 
gestionării finanțelor publice (bazându-se pe măsurile finanțate de UE în cadrul operațiunii de 
sprijin bugetar sectorial în curs de desfășurare), reforme fiscale pentru a sprijini 
sustenabilitatea fiscală, precum și măsuri de consolidare a sistemului bancar. 
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3. COMENTARII ASUPRA POZIțIEI CONSILIULUI

3.1. Contextul general al propunerii Comisiei în primă lectură
În cadrul reuniunii la nivel înalt a donatorilor din iulie 2010, Comisia Europeană s-a angajat 
să ofere până la 117,9 milioane EUR sub formă de ajutor pentru Republica Kârgâzstan, 
incluzând instrumente de criză (spre exemplu instrumentul de stabilitate, ajutorul umanitar) și 
liniile bugetare tematice. AMF propusă în valoare de 30 de milioane EUR a avut scopul de a 
sprijini eficacitatea intervențiilor UE menționate anterior, reducând vulnerabilitatea financiară 
pe termen scurt a acestei țări.
Cu toate acestea, propunerea Comisiei de la sfârșitul anului 2011 nu a putut fi adoptată timp 
de mai mult de un an și jumătate din cauza unei dispute dintre colegislatori legate de alegerea 
procedurii de comitologie pentru adoptarea memorandumului de înțelegere, care conține 
măsurile de politică economică și financiară care trebuie să fie puse în aplicare de către 
beneficiar. Consiliul a insistat asupra procedurii de examinare (cu caracter obligatoriu), în 
timp ce Parlamentul a insistat asupra procedurii de consultare (fără caracter obligatoriu). 
Punctul de vedere al Parlamentului a fost exprimat în poziția sa în primă lectură din 11 
decembrie 2012.
Această dispută a fost soluționată în cele din urmă în contextul procedurii de conciliere 
privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei 
asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei. Această decizie a fost adoptată la 12 august 
2013.
Poziția Consiliului în ceea ce privește propunerea de decizie privind acordarea unei asistențe 
macrofinanciare Republicii Kârgâzstan a fost adoptată la 23 septembrie 2013 (primă lectură). 
Modificările aduse de Consiliu sunt conforme cu rezultatele trilogului din 26 iunie 2013, care 
au fost aprobate de Parlament prin scrisoarea din data de 11 iulie 2013. În această scrisoare, 
președintele Comisiei pentru comerț internațional a Parlamentului a indicat că va recomanda 
plenului ca Parlamentul, în cadrul celei de a doua lecturi, să accepte poziția Consiliului fără 
amendamente.

3.2. Observațiile Comisiei
Comisia sprijină poziția Consiliului în primă lectură și aprobă modificările aduse de acesta. 
Comisia salută faptul că, în cele din urmă, colegislatorii au reușit să ajungă la acordul necesar 
privind operațiunea planificată de acordare a unei asistențe macrofinanciare Republicii 
Kârgâzstan după o lungă întârziere de mai mult de un an și jumătate. În timpul vizitei 
președintelui Republicii Kârgâzstan la Bruxelles, la 17 septembrie 2013, relevanța și urgența 
operațiunii AMF au fost reiterate. 

4. CONCLUZIE

Comisia sprijină poziția Consiliului în primă lectură și aprobă modificările aduse propunerii 
sale. Comisia va coopera pe deplin cu colegislatorii pentru a asigura adoptarea rapidă a 
propunerii de către Parlament în a doua lectură. 






