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ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

č. …/2013/EÚ

z,

ktorým sa poskytuje makrofinančná pomoc Kirgizskej republike

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 209,

so zreteľom na návrh Európskej komisie, 

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom1,

                                               

1 Pozícia Európskeho parlamentu z 11. decembra 2012 a pozícia Rady v prvom čítaní z … 
(zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku). Pozícia Európskeho parlamentu z … (zatiaľ 
neuverejnená v úradnom vestníku).
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keďže:

(1) Spolupráca medzi Úniou a Kirgizskou republikou je založená na dohode o partnerstve a 

spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane, a 

Kirgizskou republikou na strane druhej1 (DPS), ktorá nadobudla platnosť v roku 1999. 

Únia poskytuje Kirgizskej republike všeobecný systém preferencií.

(2) Kirgizské hospodárstvo bolo v roku 2009 postihnuté medzinárodnou finančnou krízou 

a v júni 2010 etnickými násilnosťami. Tieto udalosti narušili hospodárske činnosti, 

vyvolali potrebu značných verejných výdavkov na obnovu a sociálnu pomoc a vyústili do 

podstatného nedostatku prostriedkov vo vonkajšom a rozpočtovom financovaní. 

(3) Na zasadnutí darcov na vysokej úrovni, ktoré sa konalo 27. júla 2010 v Biškeku, 

medzinárodné spoločenstvo prisľúbilo Kirgizskej republike núdzovú pomoc vo výške 1,1 

miliardy USD na pomoc pri jej obnove. Únia na tomto zasadnutí oznámila, že by poskytla 

finančnú pomoc až do výšky 117,9 milióna EUR.

                                               

1 Ú. v. ES L 196, 28.7.1999, s. 48.
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(4) Rada zasadajúca v zložení pre zahraničné veci vo svojich záveroch o Kirgizskej republike 

z 26. júla 2010 privítala úsilie novej kirgizskej vlády vytvoriť demokratický inštitucionálny 

rámec a vyzvala Komisiu, aby pokračovala v poskytovaní pomoci – vrátane vo forme 

nových programov pomoci – orgánom Kirgizskej republiky pri uskutočňovaní ich 

programu reforiem a prispievala k udržateľnému hospodárskemu a sociálnemu rozvoju 

krajiny.

(5) Politická a hospodárska pomoc Únie pre rodiacu sa parlamentnú demokraciu Kirgizskej 

republiky by bola politickým signálom výraznej podpory Únie v záujme demokratických 

reforiem v Strednej Ázii, v súlade s politikou Únie vo vzťahu k tomuto regiónu, ako sa 

stanovuje v stratégii Únie pre Strednú Áziu (2007 – 2013) a v záveroch Rady o Strednej 

Ázii z 25. júna 2012.

(6) V súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu a Rady prijatým spolu s 

rozhodnutím o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Gruzínsku1, by makrofinančná 

pomoc Únie mala predstavovať výnimočný finančný nástroj určený na účelovo neviazanú 

a všeobecnú podporu platobnej bilancie, ktorej cieľom je obnova udržateľného stavu 

vonkajších financií príjemcu a mala by byť oporou plnenia politického programu 

obsahujúceho rázne opatrenia na prispôsobenie a opatrenia štrukturálnych reforiem 

zamerané na zlepšenie platobnej bilancie, najmä počas programového obdobia, ako aj 

prostriedkom na posilnenie vykonávania príslušných dohôd a programov s Úniou. 

                                               

1 Ú. v. EÚ L …
 Ú. v.: Vložte prosím odkaz na spoločné vyhlásenie, ktoré bude uverejnené spolu s 

rozhodnutím z dokumentu PECONS 38/13.
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(7) Proces prispôsobenia a reforiem hospodárstva Kirgizskej republiky podporuje finančnou 

pomocou Medzinárodný menový fond (MMF). V júni 2011 sa kirgizské orgány a MMF 

dohodli na nepreventívnom trojročnom nástroji rozšíreného úveru MMF („program

MMF“) v hodnote 66,6 milióna SDR (zvláštne práva čerpania) na podporu krajiny. MMF 

schválil štvrtú revíziu tohto programu v júni 2013. Ciele programu MMF sú v súlade s 

účelom makrofinančnej pomoci Únie, ktorým je zmierniť krátkodobé problémy platobnej 

bilancie a plniť rázne opatrenia na prispôsobenie v súlade s cieľom makrofinančnej pomoci 

Únie. 

(8) Únia poskytuje sektorovú rozpočtovú pomoc Kirgizskej republike v rámci nástroja 

financovania rozvojovej spolupráce v celkovej výške 33 miliónov EUR v období rokov 

2011 – 2013 na podporu reforiem v oblasti sociálnej ochrany, vzdelávania a hospodárenia s 

verejnými financiami.

(9) Vzhľadom na zhoršujúcu sa hospodársku situáciu a výhľad Kirgizská republika v roku 

2010 požiadala Úniu o makrofinančnú pomoc.

(10) S ohľadom na strategický význam Kirgizskej republiky pre Úniu, ako aj na jej rozhodujúcu 

úlohu z hľadiska stability regiónu, by sa Kirgizská republika mala výnimočne považovať 

za oprávnenú na získanie makrofinančnej pomoci Únie.
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(11) Keďže naďalej existuje významná zostatková medzera vo vonkajšom financovaní 

platobnej bilancie Kirgizskej republiky presahujúca rámec zdrojov poskytnutých MMF a 

ďalšími viacstrannými inštitúciami, a to aj napriek vykonávaniu ráznych programov 

hospodárskej stabilizácie a reforiem zo strany Kirgizskej republiky, makrofinančná pomoc 

Únie, ktorá sa má poskytnúť Kirgizskej republike (ďalej len „makrofinančná pomoc Únie“) 

sa v súčasnej výnimočnej situácii považuje za vhodnú reakciu na žiadosť Kirgizskej 

republiky o podporu stabilizácie hospodárstva v spojení s programom MMF. 

(12) Makrofinančná pomoc Únie by sa mala zamerať na obnovu udržateľného stavu 

vonkajšieho financovania Kirgizskej republiky, a tým podporiť jej hospodársky a sociálny 

rozvoj.

(13) Výška makrofinančnej pomoci Únie sa určuje na základe celkového kvantitatívneho 

posúdenia zostatkových potrieb vonkajšieho financovania Kirgizskej republiky, pričom sa 

tiež do úvahy berie jej schopnosť financovania z vlastných zdrojov, a najmä 

medzinárodných rezerv, ktoré má k dispozícii. Makrofinančná pomoc Únie by mala 

dopĺňať programy a zdroje poskytované MMF a Svetovou bankou. Pri určení výšky 

pomoci sa tiež zohľadňujú očakávané finančné príspevky od viacstranných darcov, potreba 

zaistiť spravodlivé rozdelenie zaťaženia medzi Úniu a ostatných darcov, ako aj 

predchádzajúce využitie ďalších nástrojov Únie pre vonkajšie financovanie v Kirgizskej 

republike a pridaná hodnota celkovej angažovanosti Únie. 
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(14) S prihliadnutím na zostatkové potreby vonkajšieho financovania Kirgizskej republiky, 

úroveň jej hospodárskeho rozvoja hodnotenú podľa príjmu na obyvateľa a podľa miery 

chudoby, jej schopnosť financovania z vlastných zdrojov, a najmä medzinárodných rezerv, 

ktoré má k dispozícii, a na posúdenie schopnosti splácať na základe analýzy udržateľnosti 

dlhu, by sa mala poskytnúť časť pomoci vo forme grantov.

(15) Komisia by mala zaistiť, aby bola makrofinančná pomoc Únie právne a vecne zosúladená 

s hlavnými zásadami, cieľmi a opatreniami prijatými v rôznych oblastiach vonkajšej 

pomoci a ostatnými relevantnými politikami Únie.

(16) Makrofinančnou pomocou Únie by sa mala podporovať vonkajšia politika Únie voči 

Kirgizskej republike. Útvary Komisie a Európska služba pre vonkajšiu činnosť by mali 

úzko spolupracovať pri operáciách makrofinančnej pomoci tak, aby koordinovali a 

zabezpečili jednotnosť vonkajšej politiky Únie.

(17) Makrofinančnou pomocou Únie by sa mali podporiť záväzky Kirgizskej republiky voči 

hodnotám, ktoré vyznáva spoločne s Úniou, vrátane hodnôt, ako sú demokracia, právny 

štát, dobrá správa vecí verejných, dodržiavanie ľudských práv, udržateľný rozvoj a 

znižovanie chudoby ako aj jej záväzky voči zásadám otvoreného a spravodlivého obchodu 

založeného na pravidlách. 
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(18) Podmienkou poskytnutia makrofinančnej pomoci Únie by malo byť rešpektovanie 

účinných demokratických mechanizmov vrátane pluralitného parlamentného systému, 

právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv zo strany Kirgizskej republiky. Špecifické 

ciele makrofinančnej pomoci Únie by navyše mali posilniť účinnosť, transparentnosť 

a zodpovednosť systémov hospodárenia s verejnými financiami v Kirgizskej republike. 

Plnenie podmienok ako aj dosahovanie týchto cieľov by mala pravidelne monitorovať 

Komisia. 

(19) S cieľom zaistiť účinnú ochranu finančných záujmov Únie v súvislosti s makrofinančnou 

pomocou Únie by mala Kirgizská republika prijať vhodné opatrenia týkajúce sa 

predchádzania a boja proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezrovnalostiam 

súvisiacim s touto pomocou. Okrem toho by sa mali prijať ustanovenia umožňujúce 

Komisii uskutočňovať kontroly a Dvoru audítorov vykonávať audity.

(20) Uvoľnením makrofinančnej pomoci Únie nie sú dotknuté právomoci Európskeho 

parlamentu a Rady.

(21) Sumy makrofinančnej pomoci poskytovanej vo forme grantov a sumy makrofinančnej 

pomoci poskytovanej vo forme úverov by mali byť v súlade s rozpočtovými prostriedkami 

stanovenými vo viacročnom finančnom rámci.



11703/1/13 REV 1 AK/su 8
DGG 1 SK

(22) Makrofinančnú pomoc Únie by mala riadiť Komisia. S cieľom zaručiť, aby Európsky 

parlament a Rada mohli sledovať vykonávanie tohto rozhodnutia, by ich Komisia mala 

pravidelne informovať o vývoji v súvislosti s pomocou a predkladať im príslušné 

dokumenty.

(23) S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto rozhodnutia by sa mali na 

Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade 

s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/20111.

(24) Makrofinančná pomoc Únie by mala podliehať podmienkam hospodárskej politiky, ktoré 

sa majú stanoviť v memorande o porozumení. S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky 

vykonávania a na účely efektívnosti by mala byť Komisia splnomocnená rokovať o týchto 

podmienkach s kirgizskými orgánmi pod dohľadom Výboru zástupcov členských štátov 

podľa nariadenia (EÚ) č. 182/2011. Podľa uvedeného nariadenia by sa mal konzultačný 

postup vo všeobecnosti uplatňovať vo všetkých prípadoch okrem tých, ktoré sú stanovené 

v uvedenom nariadení. Vzhľadom na potencionálne významný vplyv pomoci presahujúcej 

hodnotu 90 miliónov EUR je vhodné, aby sa na operácie presahujúce túto prahovú hodnotu

uplatnil postup preskúmania. Vzhľadom na výšku makrofinančnej pomoci Únie Kirgizskej 

republike by sa mal na prijatie memoranda o porozumení alebo na zníženie, pozastavenie 

alebo zrušenie pomoci uplatniť konzultačný postup.

                                               

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým 
sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty 
kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 
13).
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(25) Podľa MMF patrí Kirgizská republika do kategórie „rozvíjajúcich sa a rozvojových 

hospodárstiev“, podľa Svetovej banky je Kirgizská republika v skupine „nízkopríjmových 

hospodárstiev“ a „krajín Medzinárodného združenia pre rozvoj (IDA)“; podľa OHRLLS 

OSN1 Kirgizská republika patrí do kategórie „vnútrozemských rozvojových krajín“, podľa 

OECD/Výboru pre rozvojovú pomoc je táto republika na zozname „ostatných 

nízkopríjmových krajín“. Z toho dôvodu by sa Kirgizská republika mala považovať za 

rozvojovú krajinu v zmysle článku 208 ZFEÚ, ktorým sa odôvodňuje výber článku 209 

ZFEÚ ako právneho základu tohto rozhodnutia,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

                                               

1 Úrad vysokého zástupcu OSN pre najmenej rozvinuté krajiny, vnútrozemské rozvojové 
krajiny a malé ostrovné rozvojové štáty.
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Článok 1

1. Únia poskytne Kirgizskej republike makrofinančnú pomoc (ďalej len „makrofinančná 

pomoc Únie“) v maximálnej výške 30 miliónov EUR s cieľom podporiť stabilizáciu 

hospodárstva Kirgizskej republiky a pokryť jej potreby spojené s platobnou bilanciou 

identifikované v súčasnom programe MMF. Z tejto maximálnej sumy sa do 15 miliónov 

EUR poskytne vo forme pôžičiek a do 15 miliónov EUR vo forme grantov. Uvoľnenie 

makrofinančnej pomoci Únie podlieha schváleniu rozpočtu Únie na príslušný rok 

Európskym parlamentom a Radou.

2. Na financovanie časti makrofinančnej pomoci Únie poskytovanej vo forme úveru je 

Komisia splnomocnená vypožičať si v mene Únie potrebné finančné prostriedky na 

kapitálových trhoch alebo od finančných inštitúcií a následne ich požičať Kirgizskej 

republike. Pôžičky majú maximálnu splatnosť 15 rokov.

3. Uvoľnenie makrofinančnej pomoci Únie riadi Komisia spôsobom, ktorý je v súlade 

s dohodami alebo memorandami o porozumení uzavretými medzi MMF a Kirgizskou 

republikou a kľúčovými zásadami a cieľmi hospodárskych reforiem stanovenými v DPS a 

v stratégii Únie pre Strednú Áziu na obdobie rokov 2007 – 2013. Komisia by mala 

Európsky parlament a Radu pravidelne informovať o vývoji v súvislosti s poskytovaním 

makrofinančnej pomoci Únie vrátane jej vyplácania a včas týmto inštitúciám poskytnúť 

príslušné dokumenty.
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4. Makrofinančná pomoc Únie je k dispozícii počas obdobia dvoch rokov, počínajúc prvým 

dňom od nadobudnutia účinnosti memoranda o porozumení uvedeného v článku 3 ods. 1.

5. Ak sa finančné potreby Kirgizskej republiky počas vyplácania makrofinančnej pomoci 

Únie v porovnaní s pôvodnými prognózami zásadne znížia, Komisia konajúc v súlade s 

konzultačným postupom uvedeným v článku 7 ods. 2 zníži sumu tejto pomoci alebo ju 

pozastaví, či zruší.

Článok 2

Podmienkou poskytnutia makrofinančnej pomoci Únie je rešpektovanie účinných demokratických 

mechanizmov vrátane pluralitného parlamentného systému, zásad právneho štátu a dodržiavanie 

ľudských práv zo strany Kirgizskej republiky. Komisia monitoruje splnenie tejto podmienky počas 

celého životného cyklu makrofinančnej pomoci Únie. Tento článok sa uplatňuje v súlade s 

rozhodnutím Rady 2010/427/EÚ1.

                                               

1 Rozhodnutie Rady č. 2010/427/EÚ z 26. júla 2010 o organizácii a fungovaní Európskej 
služby pre vonkajšiu činnosť (Ú. v. EÚ L 201, 3.8.2010, s. 30).
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Článok 3

1. Komisia sa v súlade s poradným postupom uvedeným v článku 7 ods. 2 dohodne s 

kirgizskými orgánmi na jasne vymedzených podmienkach v oblasti hospodárskej politiky a 

finančných podmienkach zameraných na štrukturálne reformy a zdravé verejné financie, 

ktorým makrofinančná pomoc Únie podlieha a ktoré sa stanovia v spoločnom memorande 

o porozumení (ďalej len „memorandum o porozumení“) zahŕňajúcom časový rámec 

plnenia týchto podmienok. Podmienky v oblasti hospodárskej politiky a finančné 

podmienky stanovené v memorande o porozumení musia byť v súlade s dohodami alebo 

memorandami o porozumení uvedenými v článku 1 ods. 3 vrátane programov 

makroekonomického prispôsobenia a štrukturálnych reforiem, ktoré Kirgizská republika 

vykonáva s podporou MMF.

2. Tieto podmienky sa zameriavajú predovšetkým na zvýšenie efektívnosti, transparentnosti a 

zodpovednosti makrofinančnej pomoci Únie vrátane systémov hospodárenia s verejnými 

financiami v Kirgizskej republike. Pri navrhovaní týchto opatrení v oblasti politík by sa 

mal riadne zohľadniť aj pokrok dosiahnutý pri vzájomnom otváraní trhov, rozvoj 

spravodlivého obchodu založeného na pravidlách a ostatné priority v kontexte vonkajšej 

politiky Únie. Komisia pravidelne monitoruje pokrok pri dosahovaní týchto cieľov.

Podrobné finančné podmienky makrofinančnej pomoci Únie sa stanovia v dohode o 

poskytnutí grantu a dohode o poskytnutí pôžičky, na ktorých sa Komisia dohodne s 

kirgizskými orgánmi.
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3. Počas vykonávania makrofinančnej pomoci Únie Komisia monitoruje primeranosť 

finančných opatrení, administratívnych postupov, vnútorných a vonkajších kontrolných 

mechanizmov Kirgizskej republiky, ktoré sa týkajú tejto pomoci, ako aj dodržiavanie 

dohodnutého časového rámca zo strany Kirgizskej republiky.

4. Komisia v pravidelných intervaloch overuje, či sú podmienky stanovené v článku 4 ods. 3 

stále plnené, a to vrátane podmienky, aby bola hospodárska politika Kirgizskej republiky v 

súlade s cieľmi makrofinančnej pomoci Únie. Pri týchto kontrolách Komisia úzko 

spolupracuje s MMF a Svetovou bankou a v prípade potreby s Európskym parlamentom a 

Radou.

Článok 4

1. Za podmienok uvedených v odseku 3 poskytne Komisia makrofinančnú pomoc Únie 

v dvoch splátkach, z ktorých každá pozostáva z grantovej a úverovej časti. Výška každej 

splátky sa stanoví v memorande o porozumení. 

2. Za sumy makrofinančnej pomoci Únie poskytnutej vo forme úverov sa v prípade potreby 

ručí v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 480/20091.

                                               

1 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 480/2009 z 25. mája 2009, ktorým sa zriaďuje Garančný 
fond pre vonkajšie opatrenia (Ú. v. EÚ L 145, 10.6.2009, s. 10).
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3. Komisia rozhoduje o vyplatení splátok pod podmienkou splnenia všetkých týchto 

podmienok: 

a) podmienka stanovená v článku 2;

b) trvalo uspokojivé výsledky vo vykonávaní programu politiky obsahujúceho rázne 

opatrenia na prispôsobenie a opatrenia štrukturálnych reforiem s podporou

nepreventívneho úverového mechanizmu MMF; a

c) vykonávanie, – vo vymedzenom časovom rámci – podmienok v oblasti hospodárskej 

politiky, ktoré sa dohodli v memorande o porozumení. 

Vyplatenie druhej splátky sa uskutoční najskôr tri mesiace po uvoľnení prvej splátky. 

4. V prípade, že podmienky uvedené v odseku 3 nie sú splnené, Komisia dočasne pozastaví 

alebo zruší vyplácanie makrofinančnej pomoci Únie. V takýchto prípadoch oznámi 

Európskemu parlamentu a Rade dôvody tohto pozastavenia alebo zrušenia. 

5. Makrofinančná pomoc Únie sa vypláca Národnej banke Kirgizskej republiky. V súlade s 

ustanoveniami, ktoré sa dohodnú v memorande o porozumení vrátane potvrdenia 

zostatkových potrieb financovania rozpočtu, sa finančné prostriedky Únie môžu previesť 

do štátnej pokladnice Kirgizskej republiky ako konečnému príjemcovi. 
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Článok 5

1. Operácie prijímania a poskytovania úverov súvisiace s časťou makrofinančnej pomoci 

Únie poskytovanej vo forme úveru sa vykonávajú v eurách s použitím valuty rovnakého 

dátumu a pre Úniu nepredstavujú žiadnu zmenu splatnosti, ani sa nimi Únia nevystavuje 

žiadnemu riziku spojenému so zmenou výmenného kurzu alebo úrokovej sadzby ani 

akémukoľvek inému komerčnému riziku.

2. Pokiaľ to okolnosti umožňujú a ak o to Kirgizská republika požiada, Komisia môže prijať 

potrebné kroky, aby zabezpečila, že do zmluvných podmienok poskytnutia úveru sa zaradí 

doložka o predčasnom splatení úveru a že sa príslušná doložka začlení aj do podmienok pri 

operáciách prijímania úverov.

3. Pokiaľ okolnosti umožnia zlepšenie úrokovej sadzby úveru a ak o to Kirgizská republika 

požiada, Komisia môže rozhodnúť o úplnom alebo čiastočnom refinancovaní svojich 

počiatočných prijatých úverov alebo môže reštrukturalizovať príslušné finančné 

podmienky. Operácie refinancovania alebo reštrukturalizácie sa vykonajú v súlade s 

odsekmi 1 a 4 a nesmú viesť k predĺženiu splatnosti dotknutých prijatých úverov ani k 

zvýšeniu sumy kapitálu nesplateného k dátumu refinancovania alebo reštrukturalizácie.

4. Všetky náklady, ktoré vzniknú Únii v súvislosti s operáciami prijímania a poskytovania 

úverov na základe tohto rozhodnutia, bude znášať Kirgizská republika.
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5. Komisia informuje Európsky parlament a Radu o vývoji operácií uvedených v odsekoch 2 

a 3.

Článok 6

1. Makrofinančná pomoc Únie sa poskytuje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ, Euratom) č. 966/20121, a v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 

1268/20122.

2. Makrofinančná pomoc Únie sa vykonáva na základe priameho decentralizovaného 

hospodárenia.

3. V memorande o porozumení, dohode o poskytnutí úveru a dohode o poskytnutí grantu, 

ktoré sa uzatvoria s kirgizskými orgánmi sa uvedú ustanovenia s cieľom:

a) zabezpečiť, aby Kirgizská republika pravidelne kontrolovala, či sa finančné 

prostriedky poskytované z rozpočtu Únie správne využívajú, aby prijala vhodné 

opatrenia na zabránenie nezrovnalostiam a podvodom, a v prípade potreby aby 

podnikla právne kroky s cieľom získať späť akékoľvek finančné prostriedky 

poskytnuté podľa tohto rozhodnutia, ktoré boli spreneverené;

                                               

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 
o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a ktorým sa 
zrušuje nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

2 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách 
uplatňovania nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1).
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b) zabezpečiť ochranu finančných záujmov Únie, a to zavedením konkrétnych opatrení 

v súvislosti s predchádzaním podvodom, korupcii a iným nezrovnalostiam s dosahom 

makrofinančnú pomoc Únie a bojom proti nim, v súlade s nariadením Rady (ES, 

Euratom) č. 2988/951, nariadením Rady (ES, Euratom) č. 2185/962 a nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/19993; 

c) výslovne splnomocniť Komisiu vrátane Európskeho úradu pre boj proti podvodom 

alebo jej zástupcov na vykonávanie kontrol a inšpekcií na mieste; 

d) výslovne splnomocniť Komisiu a Dvor audítorov na vykonávanie auditov počas 

obdobia dostupnosti makrofinančnej pomoci Únie a po tomto období vrátane auditov 

dokladov alebo auditov na mieste, ako sú napríklad operatívne posúdenia; 

e) zaručiť, aby mala Únia nárok na splatenie grantu v plnej výške a/alebo predčasné 

splatenie úveru, keď sa zistí, že v súvislosti s riadením makrofinančnej pomoci Únie 

sa Kirgizská republika zapojila do akéhokoľvek skutku podvodu alebo korupcie 

alebo akejkoľvek inej nezákonnej činnosti, ktorá poškodzuje finančné záujmy Únie. 

                                               

1 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných 
záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).

2 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách 
na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 z 25. mája 1999 o 
vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (Ú. v. 
ES L 136, 31.5.1999, s. 1).
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4. Počas vykonávania makrofinančnej pomoci Únie Komisia prostredníctvom operatívnych

posúdení monitoruje primeranosť finančných opatrení, administratívnych postupov a 

vnútorných a vonkajších kontrolných mechanizmov Kirgizskej republiky, ktoré sa týkajú 

takejto pomoci. 

Článok 7

1. Komisii pomáha výbor. Týmto výborom je výbor v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 8

1. Každý rok do 30. júna Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade správu o 

vykonávaní tohto rozhodnutia v predchádzajúcom roku vrátane hodnotenia tohto 

vykonávania. V tejto správe sa:

a) preskúma dosiahnutý pokrok vo vykonávaní makrofinančnej pomoci Únie;

b) posúdi hospodárska situácia a vyhliadky Kirgizskej republiky, ako aj dosiahnutý 

pokrok vo vykonávaní opatrení v oblasti politiky uvedených v článku 3 ods. 1; 
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c) uvedú väzby medzi podmienkami v oblasti hospodárskej politiky stanovenými 

v memorande o porozumení, priebežnými hospodárskymi a fiškálnymi výsledkami 

Kirgizskej republiky a rozhodnutiami Komisie uvoľniť splátky makrofinančnej 

pomoci Únie. 

2. Najneskôr do dvoch rokov po uplynutí obdobia dostupnosti pomoci uvedeného 

v článku 1 ods. 4 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o následnom 

hodnotení, v ktorej posúdi výsledky a efektívnosť ukončenej makrofinančnej pomoci Únie 

a rozsah, v akom prispela k cieľom pomoci. 

Článok 9

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku 

Európskej únie.

V 

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda
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I. ÚVOD

1. Komisia 21. decembra 2011 zaslala Rade návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a 

Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Kirgizskej republike (5075/12).

2. Európsky parlament prijal pozíciu v prvom čítaní na plenárnej schôdzi 11. decembra 

2012 (17476/12). Európsky parlament prijal jeden pozmeňujúci návrh.

3. Rada 23. septembra 2013 prijala pozíciu v prvom čítaní v súlade s článkom 294 ods. 5.

4. Pozícia Rady v prvom čítaní je výsledkom neformálnych kontaktov medzi Európskym 

parlamentom, Komisiou a Radou, ako sa predpokladá v spoločnom vyhlásení o 

praktických opatreniach pre spolurozhodovací postup 1.

                                               
1 Ú. v. EÚ C 145, 30.6.2007, s. 5.
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II. CIEĽ

5. Kirgizské hospodárstvo zasiahla v roku 2009 medzinárodná finančná kríza a v júni 2010 

etnické násilnosti, čím došlo k narušeniu hospodárskych činností, vyskytli sa značné 

potreby verejných výdavkov na obnovu a sociálnu pomoc a vznikli podstatné medzery 

vo vonkajšom a rozpočtovom financovaní.

6. V reakcii na tieto udalosti a ich hospodárske dôsledky medzinárodné spoločenstvo 

zorganizovalo zasadnutie darcov na vysokej úrovni pre Kirgizskú republiku, ktoré sa 

konalo 27. júla 2010 v Biškeku. Na tejto konferencii sa darcovia zaviazali, že do konca 

roka 2011 poskytnú 1,1 miliardy USD v podobe núdzovej pomoci. EÚ sa zaradila 

medzi hlavných darcov a prisľúbila 117,9 milióna EUR na podporu vo viacerých 

kritických oblastiach.

7. MMF v roku 2010 rozšíril pomoc Kirgizskej republike a poskytol trojmesačný nástroj 

rýchleho úveru. V júni 2011 sa MMF dohodol s orgánmi Kirgizskej republiky na 

nadväzujúcom opatrení vo výške 106 miliónov USD na podporu komplexného 

programu úpravy a reformy hospodárstva na obdobie od polovice roka 2011 do polovice 

roka 2014. V roku 2010 prezident a minister financií Kirgizskej republiky oficiálne 

požiadali o makrofinančnú pomoc na doplnenie podpory z MMF.

8. Vzhľadom na to, že v platobnej bilancii Kirgizskej republiky stále pretrváva značná 

zostatková medzera vo vonkajšom financovaní, ktorá presahuje rámec zdrojov 

poskytnutých MMF a ďalšími viacstrannými inštitúciami, a to aj napriek vykonávaniu 

ráznych programov hospodárskej stabilizácie a reforiem zo strany Kirgizskej republiky, 

sa makrofinančná pomoc Únie, ktorá sa má poskytnúť Kirgizskej republike, považuje v 

súčasnej výnimočnej situácii za vhodnú reakciu na žiadosť Kirgizskej republiky o 

podporu stabilizácie hospodárstva v spojení s prebiehajúcim programom MMF.
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III. ANALÝZA POZÍCIE RADY V PRVOM ČÍTANÍ

Všeobecne

9. Európsky parlament a Rada 9 júla 2013 prijali rozhodnutie č. 778/2013/EÚ 2 o 

poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Gruzínsku.

10. V spoločnom vyhlásení, ktoré sa prijalo spolu s uvedeným rozhodnutím, Európsky 

parlament a Rada:

 súhlasia s tým, že prijatie rozhodnutia o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci 

Gruzínsku by sa malo posudzovať v širšom kontexte potreby rámca, ktorým by sa mali 

zabezpečiť vhodné a účinné rozhodnutia o poskytovaní makrofinančnej pomoci tretím 

krajinám,

 súhlasia s tým, že prijatie rozhodnutí o operáciách makrofinančnej pomoci by malo 

vychádzať z úvah a zásad uvedených v spoločnom vyhlásení, ktoré sa týka udeľovania 

makrofinančnej pomoci Únie oprávneným tretím krajinám a územiam, a to bez toho, 

aby bolo dotknuté právo legislatívnej iniciatívy a právna forma, ktorú môže nadobudnúť 

budúci nástroj formalizujúci tieto úvahy a zásady,

 sa zaväzujú, že v budúcich jednotlivých rozhodnutiach o udelení makrofinančnej 

pomoci Únie budú tieto úvahy a zásady v plnej miere zohľadňovať.

11. V tejto súvislosti sa návrh rozhodnutia, ktorým sa poskytuje makrofinančná pomoc 

Kirgizskej republike, zmenil, aby sa v plnom rozsahu zohľadnili úvahy a zásady 

uvedené v spoločnom vyhlásení.

                                               
2 Ú. v. EÚ L 218, 14.8.2013, s. 15.
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Kľúčové otázky

Geografický rozsah 

12. Kirgizská republika nie je kandidátskou ani potenciálne kandidátskou krajinou a ani 

krajinou alebo územím, na ktoré sa vzťahuje európska susedská politika. V odôvodnení 

(10) sa však zdôrazňuje, že s ohľadom na strategický význam Kirgizskej republiky pre 

Úniu, ako aj na jej rozhodujúcu úlohu z hľadiska stability regiónu, by sa Kirgizská 

republika mala výnimočne považovať za oprávnenú na získanie makrofinančnej pomoci 

Únie.

Výška sumy a forma pomoci

13. Odôvodnenie (13) a (14), ako aj článok 1 pozície Rady v prvom čítaní sa zaoberajú 

určením sumy pomoci, ktorá sa má poskytnúť, a jej formy (pôžičky a granty). Pozícia 

Rady neobsahuje zmeny v súvislosti so sumami navrhnutými Komisiou (do 15 miliónov 

EUR vo forme pôžičiek a do 15 miliónov EUR vo forme grantov), upresňujú sa v nej 

však kritériá na určenie sumy pomoci a jej formy v podobe pôžičiek a grantov. V článku 

1 sa uvádza aj doložka, podľa ktorej Komisia, konajúc v súlade s konzultačným 

postupom, zníži sumu tejto pomoci alebo ju pozastaví, či zruší, ak sa finančné potreby 

Kirgizskej republiky počas vyplácania makrofinančnej pomoci Únie v porovnaní s 

pôvodnými prognózami zásadne znížia.



11703/1/13 REV 1 ADD 1 ib 6
DQPG SK

Podmienenosť

14. V odôvodnení (18) a článku 2 sa upresňuje podmienka poskytnutia pomoci, ktorou je 

rešpektovanie účinných demokratických mechanizmov vrátane pluralitného 

parlamentného systému, zásad právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv zo strany 

Kirgizskej republiky. V článku 2 sa uvádza požiadavka, aby Komisia monitorovala 

splnenie tejto podmienky počas celého životného cyklu pomoci.

15. Článok 3 sa zaoberá podmienkami, ktorým by mala pomoc podliehať a ktoré sa majú 

stanoviť v memorande o porozumení.

16. V článku 4 sa pre Komisiu ustanovuje povinnosť dočasne pozastaviť alebo zrušiť 

vyplácanie pomoci, ak sa príslušné podmienky nesplnia.

Výbor

17. Pri prijatí memoranda o porozumení uvedeného v článku 3 a pri rozhodovaní o znížení, 

pozastavení alebo zrušení pomoci, ako sa uvádza v článku 1, má Komisii pomáhať 

výbor (odôvodnenie (23) a (24), článok 7). Komisia má konať v súlade s konzultačným 

postupom. Výber postupu sa objasňuje v odôvodnení (24).

Podávanie správ

18. V článku 8 sa pre Komisiu upresňujú požiadavky na podávanie správ Európskemu 

parlamentu a Rade.
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IV. ZÁVER

19. V pozícii Rady v prvom čítaní sa zohľadňuje kompromis, ktorý sa dosiahol počas 

rokovaní medzi Radou a Európskym parlamentom za pomoci Komisie.

Tento kompromis sa schválil prijatím politickej dohody zo strany Coreperu 18. júla 

2013 a zo strany Rady 27. júla 2013. Predseda Výboru pre medzinárodný obchod zaslal 

list predsedovi Coreperu, v ktorom uviedol, že ak Rada zašle svoju pozíciu tak, ako sa 

uvádza v prílohe listu výboru, odporučí plénu, aby Parlament v druhom čítaní 

akceptoval pozíciu Rady bez pozmeňujúcich návrhov s výhradou potvrdenia právnikmi 

lingvistami oboch inštitúcií (12285/13).
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2011/0458 (COD)

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU

podľa článku 294 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

o

pozícii Rady v prvom čítaní k prijatiu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 
o poskytnutí makrofinančnej pomoci Kirgizskej republike

1. CHRONOLÓGIA

Dátum predloženia návrhu Európskemu parlamentu a Rade
[dokument KOM(2011) 925 v konečnom znení – 2011/0458 
(COD)]:

20. decembra 2011

Dátum stanoviska Výboru regiónov: neuplatňuje sa

Dátum pozície Európskeho parlamentu v prvom čítaní: 11. decembra 2012

Dátum predloženia zmeneného návrhu: neuplatňuje sa

Dátum pozície Rady v prvom čítaní: 23. septembra 2013 

2. CIEĽ NÁVRHU KOMISIE

Návrh nadväzoval na zasadnutie darcov na vysokej úrovni, ktoré sa konalo 27. júla 2010 a na 
ktorom medzinárodné spoločenstvo prisľúbilo pomoc na podporu prechodu Kirgizskej 
republiky k demokracii v období po tragickom výskyte násilností medzi etnikami pred júlom 
2010. Cieľmi navrhovanej makrofinančnej pomoci (ďalej len „MFP“) sú: 

 prispieť k odstráneniu súčasnej značnej zostatkovej medzery vo vonkajšom financovaní 
v Kirgizskej republike,

 podporiť program kirgizskej vlády v oblasti makroekonomických a štrukturálnych 
reforiem v zmysle dohody s medzinárodným spoločenstvom darcov,

 prispieť k udržaniu hospodárskej stability v krajine počas tohto kritického obdobia s 
cieľom pomôcť prodemokratickým orgánom zabrániť opätovnému výskytu násilností 
medzi etnikami. 

Pomocou by sa konkrétnejšie podporili politické opatrenia na zlepšenie hospodárenia s 
verejnými financiami (vychádzajúc z opatrení podporovaných prebiehajúcou operáciou 
odvetvovej rozpočtovej podpory EÚ) a daňové reformy na posilnenie fiškálnej udržateľnosti 
aj bankového systému. 
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3. PRIPOMIENKY K POZÍCII RADY

3.1. Všeobecný kontext návrhu Komisie v prvom čítaní
Európska komisia na zasadnutí darcov na vysokej úrovni, ktoré sa konalo v júli 2010, 
prisľúbila Kirgizskej republike pomoc do výšky 117,9 milióna EUR vrátane krízových 
nástrojov (napríklad nástroj stability, humanitárna pomoc) a tematických rozpočtových 
riadkov. Cieľom navrhovanej MFP vo výške 30 miliónov EUR bolo podporiť účinnosť už 
uvedených intervencií EÚ znížením krátkodobej finančnej zraniteľnosti tejto krajiny.

Návrh Komisie z konca roka 2011 však nebolo možné prijať viac než jeden a pol roka 
vzhľadom na spor medzi spoluzákonodarcami súvisiaci s výberom komitologického postupu 
na prijatie memoranda o porozumení, ktoré zahŕňa opatrenia hospodárskej a finančnej 
politiky, ktoré by mal vykonať príjemca. Rada trvala na (záväznom) postupe preskúmania, 
zatiaľ čo Parlament trval na (nezáväznom) konzultačnom postupe. Parlament svoj názor 
vyjadril vo svojej pozícii v prvom čítaní z 11. decembra 2012.

Tento spor sa napokon urovnal v rámci zmierovacieho postupu v súvislosti s navrhovaným 
rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej MFP Gruzínsku. Toto 
rozhodnutie bolo prijaté 12. augusta 2013.
Pozícia Rady k navrhovanému rozhodnutiu o poskytnutí MFP Kirgizskej republike bola 
prijatá 23. septembra 2013 (v prvom čítaní). Zmeny Rady sú v súlade s výsledkami trialógu, 
ktorý sa konal 26. júna 2013. Tieto výsledky schválil Parlament prostredníctvom listu z 11. 
júla 2013. Predseda Výboru Európskeho parlamentu pre medzinárodný obchod v tomto liste 
naznačil, že by odporučil plénu, aby Parlament vo svojom druhom čítaní prijal pozíciu Rady 
bez akýchkoľvek zmien.

3.2. Pripomienky Komisie
Komisia podporuje pozíciu Rady v prvom čítaní a súhlasí so zmenami. Komisia víta 
skutočnosť, že spoluzákonodarcovia napokon po dlhom časovom sklze o viac než jeden a pol 
roka dosiahli potrebnú dohodu o plánovanej operácii poskytnutia MFP Kirgizskej republike. 
Počas návštevy kirgizského prezidenta v Bruseli 17. septembra 2013 sa opäť zdôraznil
význam a naliehavosť operácie poskytnutia MFP. 

4. ZÁVER

Komisia podporuje pozíciu Rady v prvom čítaní a súhlasí so zmenami svojho návrhu. 
Komisia bude plne spolupracovať so spoluzákonodarcami, aby zabezpečila prijatie návrhu 
Parlamentom prostredníctvom skorej dohody v druhom čítaní. 






