
DT\883757BG.doc PE475.855v02-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по международна търговия

15.11.2011

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета за установяване на общи разпоредби за макрофинансовата помощ 
за трети държави (COM(2011)0396 – C7-0187/2011 – 2011/0176(COD))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Метин Казак



PE475.855v02-00 2/6 DT\883757BG.doc

BG

Въведение

Макрофинансовата помощ на ЕС (МФП) започна да се прилага през 1990 г. за 
финансово подпомагане на трети държави, изпитващи краткосрочни затруднения с 
платежния си баланс. Досега бяха одобрени общо 55 решения за МФП в полза на 
23 държави в размер на 7,2 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства или 
заеми, или комбинация от двете.

През последните години комисията по международна търговия (INTA) взе участие в 
предоставянето на МФП първо в рамките на процедурата по консултиране, а след 
влизането в сила на Договора от Лисабон, в качеството на съзаконодател. Съгласно 
Договора от Лисабон подходящо правно основание за вземането на решения за 
предоставяне на МФП са член 209, параграф 1 и член 212, параграф 2 от ДФЕС в 
зависимост от това дали държавата бенефициент е развиваща се страна или не. И в 
двата случая се прилага обикновената законодателна процедура (ОЗП).

Съгласно Договора от Лисабон бяха приети две решения ad hoc – за Украйна и за 
Молдова. Трето решение, за Грузия, беше задържано поради процедурно разногласие: 
при приемането на меморандума за разбирателство (МР) ЕП настоява да се приложи 
процедурата по консултиране, която беше използвана за Украйна и Молдова, докато 
Съветът изисква прилагането на процедурата по разглеждане.

До момента ЕС вземаше решения за МФП въз основа на т.нар. „критерии от Женвал“ 
на Съвета от октомври 2002 г., които бяха предмет на законодателни решения отделно 
за всеки конкретен случай. Оценявайки положението като незадоволително, ЕП 
отправи призив за рамков регламент за МФП в своята резолюция от 2003 г. и съответно 
предложението на Комисията е пряк отговор на това искане.

Предложение на Комисията 

Според Комисията основните цели на предложението са:

– да се създаде официален законов инструмент за МФП за трети държави,

– да се въведе по-бърз, по-ефикасен и рационален процес на вземане на решения за 
отделните операции за МФП,

– да се съгласуват правилата и условията сред институциите на ЕС (за да стане ЕП 
„съсобственик на правилата“),

– да се актуализират и пояснят някои правила, по-точно най-вече относно географския 
обхват на МФП,

– да се хармонизира процеса на вземане на решения за МФП с другите инструменти за 
външна финансова помощ.

В работния документ на своите служби Комисията изрази своята загриженост по 
отношение на настоящото положение, при което се вземат законодателни решения 
отделно за всеки конкретен случай, и особено предвид задължителните осем седмици 
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на консултация с националните парламенти. Въпреки че МФП допринесе съществено 
за макроикономическата стабилност в съседните на ЕС държави, текущите процедури 
водят до намаляване на нейната ефективност и прозрачност.

В своята обосновка Комисията разглежда смесено два различни въпроса: целта да се 
повиши ефективността на МФП и необходимостта да се договорят ясни правила и 
условия за изплащане на МФП. Докладчикът би препоръчал, за целите на дискусията, 
да се провери, първо, дали се одобряват правилата, които регулират МФП, и отделно, 
дали се одобряват предложените процедури на вземане на решения.

Правила

Съгласно „критериите от Женвал“ МФП зависи от наличието на обща демократична, 
икономическа и географска близост, както и от наличието на схема на МВФ и 
финансова дисциплина.

Процедурни правила и условия

Комисията не променя основните параметри на „критериите от Женвал“, въпреки 
изменението на някои по-маловажни процедурни правила. Например Комисията 
премахна употребата на тавани за размера на участието на ЕС в помощта (член 5, 
параграф 2), като обясни, че са трудни за изчисление и непрактични. Изглежда 
целесъобразно на Комисията да се предостави достатъчно гъвкавост при определянето 
на подходящото съотношение и да се избягват прекалените процесуални ограничения, 
като същевременно се гарантира, че всяка програма за подпомагане се подлага на 
демократичен контрол.

Същата логика се отнася до разграничението между безвъзмездни средства и заеми. 
Предложението на Комисията е до известна степен неясно по отношение на начина на 
определяне на съотношението между безвъзмездните средства и заемите, като в него се 
посочва, че се взема под внимание „равнището на икономическо развитие на държавата 
бенефициер“, без обаче да се обяснява как ще бъде използван този анализ (член 3, 
параграф 1). В миналото бяха предоставени безвъзмездни средства като част от МФП 
за страни като Албания (2004 г.), Босна и Херцеговина (2004 г.), Грузия (2005 и 
2009 г.), Ливан (2007 г.), Молдова (2007 и 2010 г.) и Армения (2009 г.).

ЕП би могъл да въведе по-голям контрол върху вземането на решения за 
безвъзмездните средства и заемите. Както за таваните, докладчикът счита, че трябва да 
бъде постигнато равновесие между определянето на ясни правила и осигуряването на 
достатъчно свобода на Комисията да приспособява помощта, която предоставя, към 
специфичната ситуация. Опитът от миналото показа случаи, при които МФП е 
използвана като финансов пакет, сходен на условните безвъзмездни средства за 
опрощаване на дълг, и докладчикът счита, че тази практика следва да се избягва в 
бъдеще.

Важно е, че рамковият регламент поддържа централния принцип на допълване, 
съгласно който МФП следва да се предоставя само при наличието на програма на МВФ 
(член 6, параграф 2). Това изглежда целесъобразно, въпреки че би могло да се обмисли 
според конкретния случай допускането на дерогация от това правило, ако 
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обстоятелствата изискват това. Докладчикът би желал да подчертае, че МФП трябва да 
носи европейска добавена стойност и че следва да се използва само когато ЕС има 
какво да предложи, а не да изпълнява функциите на „допълващ МВФ инструмент“. В 
определени случаи ЕС би могъл да обмисли поемането на водещата роля в операциите 
за МФП, както беше случаят с Босна и Херцеговина (2004 г.).

Страни, имащи право на помощ

Страните, имащи право на помощ, са страните кандидати и потенциални кандидатки за 
членство в ЕС, страните, обхванати от европейската политика за съседство, и по 
изключение други страни, които са „политически, икономически и географски близки 
до Европейския съюз“ (член 2). На практика последната категория включва бившите 
съветски републики в Централна Азия.

Докладчикът счита, че тези „допълнителни партньори“ следва да бъдат внимателно 
анализирани с възможност изборът им да бъде официално одобряван отделно за всеки 
конкретен случай. Съюзът следва да участва в помощта само при наличието на 
европейска добавена стойност, а е трудно да се поддържа твърдението, че бившите 
съветски републики от Централна Азия са политически, икономически или географски 
достатъчно близки до ЕС, за да се счете, че отговарят на условията за допустимост. 
Докладчикът счита, че стабилността в разположените в непосредственото съседство на 
ЕС държави и „европеизацията“ следва да бъдат основните цели на МФП и че 
държавите следва да се одобряват по съответния начин.

По-общо казано, Комисията следва по-добре да разяснява и оповестява решенията за 
избор на определена държава и взаимовръзката между програмите на МФП и другите 
инструменти на ЕС за външно финансиране.

Политическа условност

По примера на „критериите от Женвал“, рамковият регламент прави подкрепата чрез 
МФП зависима от наличието на „ефективни демократични механизми, включително и 
многопартийни парламентарни системи, правова държава и зачитане на правата на 
човека“ (член 6, параграф 1). На пръв поглед това изглежда в съответствие със 
задължението на Съюза съгласно Договора от Лисабон да подкрепя своите основни 
ценности в областта на външните работи.

Опитът обаче показва, че такава условност рядко се прилага на практика. Например в 
проучване на Центъра за европейски политически проучвания, поръчано от ЕП, се 
отбелязва, че МФП от 2002 г. за Украйна показва, че ЕС „не се е съобразил в 
достатъчна степен с политическите предварителни условия“. Моделът се повтаря и в 
други случаи, като прилагането на условност в евентуалната програма за Киргизстан 
също може да бъде поставено под въпрос.

Докладчикът счита, че прилагането на предварителни условия трябва да бъде засилено, 
а политическата оценка на Комисията – да стане по-формализирана и прозрачна. 
Потенциалните подобрения включват препратки към критериите, които Комисията 
трябва да използва, като например международните показатели за корупция и 
прозрачност. Към тях биха могли да се прибавят специфични изисквания за 
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докладването и по-ефективна оценка с участието на ЕП и Сметната палата.

МФП би могла да бъде още по-ефективна от демократична гледна точка, ако в МР се 
включи изрично позоваване на мерките, свързани с демокрацията и политиката за 
правата на човека. Очевидно някои от мерките за засилване на финансовата отчетност и 
прозрачността (член 6, параграфи 4 и 5) имат демократичен страничен ефект, но само 
по себе си позоваването на „други приоритети в рамките на външната политика на 
Съюза“ не е достатъчно. Където това е приложимо, в МР следва да бъдат включени 
изрични мерки относно правата на човека и демократичните механизми. Освен това 
влошаването на демократичните условия би могло да бъде включено като причина за 
спирането на изплащането на помощта (член 9, параграф 4), като същевременно се 
осигури достатъчно време за изпълнението на тези условия.

Накратко докладчикът счита, че във вида, в който е предложен, регламентът защитава в 
достатъчна степен финансовите и икономическите интереси на Съюза, но не включва 
подходящи разпоредби относно интересите на ЕС в областта на демокрацията.

Процедура

Комисията въвежда следната процедура за вземане на решения:

(i) процедурата по разглеждане за:

– приемането на решения за предоставяне на МФП на конкретна държава 
(член 7, параграф 2);

– приемането на решения за намаляване на размера на средствата, 
предоставени в рамките на помощта, временно прекратяване или отмяна 
на помощта (член 5, параграф 3);

– договаряне на консултантски договори за мерките за подкрепа, ако 
единичната стойност надвишава 250 000 EUR (член 10, параграф 3);

(ii) процедурата по консултиране за договарянето на МР с държавата бенефициент 
за определяне на мерките за политики, свързани с помощта (член 7, параграф 4).

Следователно в предложението на Комисията се премахва прилагането на ОЗП според 
конкретния случай за всяка МФП, като се заменя с решение, взето от Комисията и 
одобрено от Съвета. На практика ЕП не участва в контрола на бъдещите МФП. 
Използването на делегирани актове (член 290 от ДФЕС) не се предвижда за единично 
решение. Вярно е, че с приемането на регламента ЕП ще стане „съсобственик“ на 
правилата за МФП, но е важно да се отговори на въпроса дали е готов да се откаже от 
правомощията си на съзаконодател?

Членовете следва да отбележат, че настоящото предложение на Комисията обхваща 
само периода до края на 2013 г. и следователно се предвижда да бъде с преходен 
характер. След това регламентът се заменя (или изменя), за да се приведе в 
съответствие с другите нови инструменти.
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По-конкретно Комисията предлага да се използват процедури за вземане на решения, 
сходни на използваните в други инструменти за външно финансиране, които датират от 
началото на действащата (за периода 2007–2013 г.) финансова перспектива (от преди 
влизането в сила на Договора от Лисабон) и които скоро ще бъдат заменени с нови
инструменти и структури за вземане на решения. Следователно използването на 
старите процедури за вземане на решения, като например във въпросния случай, не 
изглежда целесъобразно.

Докладчикът изразява съгласие с Комисията, че са необходими промени, за да се 
установят ясни правила и да се направи процесът на вземане на решения за МФП 
безпроблемен и ефективен. Неприемливо е обаче да се премахне напълно 
парламентарният контрол по отношение на МФП. Следва да се обмислят 
възможностите, благодарение на които ЕП би могъл да упражнява контрол над всяка 
МФП и които ще защитят правомощията на Парламента съгласно Договора от Лисабон.


