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

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro mezinárodní obchod

15. 11. 2011

PRACOVNÍ DOKUMENT
o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o obecných ustanoveních pro 
makrofinanční pomoc třetím zemím (KOM(2011)0396 – C7-0187/2011 –
2011/0176(COD))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodaj: Metin Kazak



PE475.855v02-00 2/5 DT\883757CS.doc

CS

Úvod

Makrofinanční pomoc EU byla zavedena v roce 1990 s cílem poskytovat finanční pomoc 
třetím zemím, které mají krátkodobé potíže s platební bilancí. Dosud bylo schváleno celkem 
55 rozhodnutí o makrofinanční pomoci ve prospěch 23 zemí v celkové výši 7,2 miliard EUR 
ve formě grantů a půjček nebo kombinace grantů a půjček.

V posledních letech byl Výbor pro mezinárodní obchod (INTA) zapojen do poskytování 
makrofinanční pomoci nejprve v rámci postupu konzultace a od vstupu Lisabonské smlouvy
v platnost jako spolutvůrce právních předpisů. Podle Lisabonské smlouvy představují 
příslušné právní základy pro rozhodování o poskytnutí makrofinanční pomoci čl. 209 odst. 1
a čl. 212 odst. 2 Smlouvy o fungování EU v závislosti na tom, zda je přijímající země 
rozvojovou zemí či nikoli. V obou případech se uplatní řádný legislativní postup.

Podle Lisabonské smlouvy byla přijata dvě rozhodnutí ad hoc pro Ukrajinu a Moldavsko. 
Třetí rozhodnutí týkající se Gruzie je pozastaveno kvůli procedurálnímu sporu: Evropský 
parlament (EP) trvá na tom, aby bylo memorandum o porozumění přijato podle poradního 
postupu, který byl použit v případě Ukrajiny a Moldavska, zatímco Rada vyžaduje přezkumný 
postup.

EU doposud přijímala rozhodnutí o makrofinanční pomoci na základě tzv. genvalských 
kritérií Rady z října 2002, která podléhala legislativním rozhodnutím přijímaným zvlášť pro 
každý případ. EP považoval tuto situaci za neuspokojivou, a proto ve svém usnesení z roku 
2003 vyzval k sestavení rámcového nařízení o makrofinanční pomoci. Přímou odpovědí na 
tento požadavek je tedy návrh Komise.

Návrh Komise

Podle Komise jsou hlavní cíle jejího návrhu následující:

– vytvořit formální právní nástroj pro makrofinanční pomoc třetím zemím,

– zavést rychlejší, účinnější a racionálnější postupy rozhodování o jednotlivých operacích 
makrofinanční pomoci,

– dohodnout se mezi orgány EU na pravidlech a podmínkách (tak, aby byl EP 
spoluodpovědný za pravidla),

– aktualizovat a zpřesnit některá pravidla, zejména pravidla ohledně zeměpisného rozsahu 
makrofinanční pomoci,

– uvést rozhodovací proces makrofinanční pomoci do souladu s ostatními nástroji vnější 
finanční pomoci.

V pracovním dokumentu svých útvarů Komise vyjádřila znepokojení nad stávající situací 
legislativních rozhodnutí přijímaných zvlášť pro každý případ, zejména s ohledem na 
povinnou osmitýdenní konzultaci vnitrostátních parlamentů. Ačkoli makrofinanční pomoc 
významně přispívá k makroekonomické stabilitě v sousedních zemích EU, stávající postupy 
snižují její účinnost a transparentnost.
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Ve svých odůvodněních Komise spojila dohromady dvě odlišné otázky: cíl dosáhnout větší 
účinnosti makrofinanční pomoci a nutnost dohodnout jasná pravidla a podmínky pro 
vyplácení makrofinanční pomoci. Zpravodaj doporučuje, aby se pro účely této diskuse 
nejprve věnovala pozornost otázce, zda souhlasíme s pravidly, jimiž se řídí makrofinanční 
pomoc, a poté zvlášť otázce, zda souhlasíme s navrhovanými postupy rozhodování.

Pravidla

Genvalská kritéria podmiňují makrofinanční pomoc sdílenou demokratickou, hospodářskou
a zeměpisnou blízkostí a také existencí programu Mezinárodního měnového fondu (MMF)
a finanční kázní.

Procedurální pravidla a podmíněnost

Komise nezměnila základní parametry genvalských kritérií, i když některá méně důležitá 
procedurální pravidla byla upravena. Komise např. zrušila využívání stropů pro podíl pomoci 
EU (čl. 5 odst. 2), což zdůvodnila tak, že jejich výpočet je složitý a jsou nepraktické. Je
vhodné, aby Komise byla při určování odpovídajícího podílu dostatečně flexibilní a zabránilo 
se přísným procedurálním omezením, přičemž je také dobré zajistit, aby byl každý program 
pomoci předmětem demokratické kontroly.

Stejná logika se vztahuje na rozdělení mezi granty a půjčky. Návrh Komise je poněkud 
nejasný v otázce, jak bude určen podíl grantů vůči půjčkám, a uvádí, že Komise vezme
v potaz „úroveň hospodářského rozvoje přijímající země“, ale nevysvětluje, jak bude tato 
analýza používána (čl. 3 odst. 1). Dříve byly granty součástí makrofinanční pomoci pro země, 
jako je Albánie (2004), Bosna a Hercegovina (2004), Gruzie (2005 a 2009), Libanon (2007), 
Moldavsko (2007 a 2010) a Arménie (2009).

EP by mohl zavést intenzivnější kontrolu, pokud jde o rozhodování o grantech a půjčkách. 
Stejně jako v případě stropů se zpravodaj domnívá, že je nutné najít rovnováhu mezi 
stanovením jasných pravidel a potřebou umožnit Komisi, aby měla k dispozici prostor pro 
přizpůsobení pomoci konkrétní situaci. Z minulosti známe případy, kdy byla makrofinanční 
pomoc využívána jako finanční balíček podobající se grantům na podmíněné odpuštění dluhu,
a zpravodaj se domnívá, že v budoucnosti by bylo vhodné se této praxi vyhnout.

Je důležité, že rámcové nařízení zachovává ústřední zásadu doplňkovosti, což znamená, že 
udělení makrofinanční pomoci je podmíněno existencí programu MMF (čl. 6 odst. 2). Takové 
opatření je vhodné, i když pokud to okolnosti vyžadují, mohla by být v jednotlivých 
případech uvážena výjimka z tohoto pravidla. Zpravodaj by rád zdůraznil, že makrofinanční 
pomoc musí přinášet přidanou hodnotu ze zapojení EU a mělo by k ní docházet pouze tehdy, 
pokud EU může nabídnout něco přínosného; neměla by být „doplňkem“ MMF. V některých 
případech by EU mohla uvážit, zda nezaujme v operacích makrofinanční pomoci vedoucí roli, 
jak tomu bylo v případě Bosny a Hercegoviny (2004).

Způsobilé země

Způsobilé země zahrnují kandidátské země na členství v EU, potenciální kandidátské země, 
země zapojené do evropské politiky sousedství a ve výjimečných případech další země, které 
jsou „politicky, hospodářsky a zeměpisně blízké Evropské unii“ (článek 2). Tato poslední 
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kategorie ve skutečnosti znamená republiky bývalého Sovětského svazu ve Střední Asii. 

Zpravodaj se domnívá, že tito „další partneři“ by měli být předmětem podrobného zkoumání, 
aby se zjistilo, zda by nebylo možné jejich výběr formálně schvalovat na základě jednotlivých 
případů. Unie by měla přispívat pouze tam, kde z jejího zapojení vzniká přidaná hodnota,
a není snadné tvrdit, že středoasijské republiky bývalého Sovětského svazu jsou politicky, 
hospodářsky či zeměpisně dostatečně blízké Evropské unii, aby tak mohly být považovány za 
způsobilé. Zpravodaj si myslí, že stabilita v zemích, jež jsou bezprostředními sousedy EU,
a „europeizace“ by měly představovat klíčové cíle makrofinanční pomoci a podle toho by 
země měly být schvalovány.

Obecněji by Komise měla lépe vysvětlovat rozhodnutí o výběru země a vzájemný vztah 
programů makrofinanční pomoci s dalšími nástroji vnějšího financování EU a informovat
o nich.

Politická podmíněnost

Rámcové nařízení se inspiruje genvalskými kritérii a makrofinanční pomoc podmiňuje 
existencí „účinných demokratických mechanismů, včetně parlamentního systému více 
politických stran, právního státu a dodržování lidských práv“ (čl. 6 odst. 1). Jako takové se to 
zdá být v souladu s povinností Unie prosazovat ve vnějších vztazích své základní hodnoty, jak 
stanoví Lisabonská smlouva.

Praxe však ukazuje, že tato podmíněnost je zřídka uplatňována. Např. studie Centra pro 
evropská politická studia, jejíž vypracování zadal EP, konstatuje, že makrofinanční pomoc 
pro Ukrajinu z roku 2002 ukázala, že EU „nebere velký ohled na politické předpoklady“. 
Podle tohoto vzoru se postupovalo i v dalších případech a uplatnění podmíněnosti by mohlo 
být zpochybňováno též v otázce případného programu pro Kyrgyzstán.

Zpravodaj se domnívá, že uplatňování daných předpokladů je třeba posílit a politické 
posouzení ze strany Komise by mělo být formálnější a transparentnější. Případná zlepšení 
zahrnují odkazy na kritéria, jež musí Komise využívat, jako jsou mezinárodní referenční 
kritéria pro korupci a transparentnost. To by mohly doprovázet zvláštní požadavky na 
podávání zpráv a účinnější hodnocení, do něhož by se zapojoval EP a Účetní dvůr.

Demokratickou účinnost makrofinanční pomoci by bylo možné dále zlepšit tím, že by byl
v memorandu o porozumění výslovný odkaz na demokratická opatření a opatření v rámci 
politiky lidských práv. U některých opatření na posílení finanční odpovědnosti
a transparentnosti (čl. 6 odst. 4 a 5) je samozřejmě vliv na demokracii vedlejším účinkem, ale 
odkazovat pouze na „další priority v rámci vnější politiky Unie“ není dostatečné. Do 
memoranda o porozumění by případně měla být začleněna jasná opatření v oblasti lidských 
práv a demokratických mechanismů. Zhoršení demokratických podmínek by mimoto mohlo 
být zařazeno mezi důvody pro pozastavení vyplácení pomoci (čl. 9 odst. 4) a zároveň by měl 
být poskytnut dostatečný čas na to, aby mohly být podmínky splněny. 

Souhrnně se zpravodaj domnívá, že nařízení, tak jak je navrženo, klade dostatečný důraz na 
finanční a hospodářské zájmy Unie, ale chybí v něm vhodná ustanovení týkající se 
demokratických zájmů EU.
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Postup

Komise představuje tento postup rozhodování:

i) přezkumný postup pro:

– přijímání rozhodnutí o udělení makrofinanční pomoci pro konkrétní země 
(čl. 7 odst. 2);

– přijímání rozhodnutí buď o snížení výše finančních prostředků poskytovaných
v rámci pomoci, o pozastavení pomoci nebo jejím zrušení (čl. 5 odst. 3);

– schvalování konzultantských smluv na podpůrná opatření, pokud jednotková 
hodnota překročí 250 000 EUR (čl. 10 odst. 3);

ii) poradní postup pro odsouhlasení memoranda o porozumění s přijímající zemí, přičemž 
toto memorandum stanoví politická opatření spojená s pomocí (čl. 7 odst. 4).

Návrh Komise tedy ruší u všech operací makrofinanční pomoci řádný legislativní postup pro 
jednotlivé případy a nahrazuje ho rozhodnutím, které přijímá Komise a schvaluje Rada. EP by
v praxi neměl žádnou roli v dohledu nad budoucími případy poskytování makrofinanční 
pomoci. Použití aktů v přenesené pravomoci (článek 290 Smlouvy o fungování EU) se
u samostatného rozhodnutí nepředpokládá. Je pravda, že přijetím nařízení by se EP stal 
jedním z orgánů, který je za pravidla makrofinanční pomoci spoluodpovědný, ale významnou 
otázkou je to, zda jsme ochotni vzdát se našich pravomocí, jež máme jako spolutvůrce 
právních předpisů.

Poslanci by si měli povšimnout, že stávající návrh Komise se vztahuje jen na období do konce 
roku 2013, a proto je třeba považovat ho pouze za přechodné opatření. Poté bude nařízení 
nahrazeno (nebo pozměněno), aby se zajistil jeho soulad s dalšími novými nástroji.

Komise konkrétně navrhuje používat podobné postupy rozhodování jako u jiných nástrojů 
vnějšího financování, které jsou v platnosti od počátku stávajícího finančního výhledu (2007–
2013) – od doby, která předchází vstupu Lisabonské smlouvy v platnost – a zanedlouho 
budou nahrazeny novými nástroji a rozhodovacími strukturami. Není tedy vhodné používat
v tomto případě jako vzor staré postupy rozhodování.

Zpravodaj sdílí názor Komise, že změny jsou nezbytné, aby bylo možné stanovit jasná 
pravidla a zajistit bezproblémové a účinné rozhodování o makrofinanční pomoci. Úplné 
zrušení parlamentní kontroly nad makrofinanční pomocí je však nepřijatelné. Měli bychom 
uvážit možnosti, které EP dovolí vykonávat kontrolu nad všemi operacemi makrofinanční 
pomoci a hájit naše výsady plynoucí z Lisabonské smlouvy.


