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Indledning

EU’s makrofinansielle bistand (MFA) blev lanceret i 1990 for at yde finansiel bistand til 
tredjelande med kortsigtede betalingsbalanceproblemer.  Indtil videre er der i alt vedtaget 55 
MFA-afgørelser om gavebistand og lån eller en kombination af begge til 23 lande til et samlet 
beløb af 7,2 mia. EUR. 

I de seneste år har Udvalget om International Handel været involveret i ydelsen af MFA først 
under samrådsproceduren og senere efter Lissabontraktatens ikrafttræden som medlovgiver. 
Ifølge Lissabontraktaten er de passende retsgrundlag for afgørelser om at yde MFA artikel 
209, stk. 1, og artikel 212, stk. 2, i TEUF afhængig af, om modtagerlandet er et 
udviklingsland eller ikke. I begge tilfælde finder den almindelige lovgivningsprocedure 
anvendelse.

Der er blevet vedtaget to ad hoc-afgørelser under Lissabontraktaten for Ukraine og Moldova. 
En tredje afgørelse vedrørende Georgien er blevet udsat som følge af uenighed om 
proceduren; med hensyn til vedtagelsen af aftalememorandummet kræver Europa-
Parlamentet, at rådgivningsproceduren anvendes for Ukraine og Moldova, hvorimod Rådet 
ønsker undersøgelsesproceduren.

Indtil nu har EU truffet afgørelser om MFA baseret på Rådets såkaldte ”Genval-kriterier” fra 
oktober 2002, som har været genstand for lovgivningsmæssige afgørelser fra sag til sag. 
Parlamentet fandt denne situation utilfredsstillende og opfordrede i beslutningen fra 2003 til 
en rammeforordning for den makrofinansielle bistand, og således kommer Kommissionens 
forslag som en direkte reaktion på denne opfordring. 

Kommissionens forslag 

Ifølge Kommissionen er forslagets vigtigste punkter 

- at skabe et formelt retligt instrument for MFA til tredjelande,

- at indføre en hurtigere, mere effektiv og strømlinet beslutningstagning for de enkelte MFA-
operationer,

- at vedtage regler og bestemmelser mellem EU’s institutioner (at give EP ”medansvar for 
regler"),

- at ajourføre og klarlægge visse af reglerne, især om den geografiske rækkevidde af MFA,

- at bringe beslutningsproceduren for MFA på linje med andre instrumenter for ekstern 
finansiel bistand.

I arbejdsdokumentet fra Kommissionens personale blev der givet udtryk for bekymring over 
den nuværende situation med lovgivningsmæssige afgørelser fra sag til sag især på baggrund 
af den obligatoriske høring af de nationale parlamenter indenfor en frist af otte uger. Selv om 
MFA har ydet et værdifuldt bidrag til den makroøkonomiske stabilitet i EU’s nabolande har 
de nuværende procedurer tendens til at mindske dens effektivitet og gennemsigtighed. 
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Kommissionen har i sine begrundelser blandet to forskellige spørgsmål: målet med at gøre 
MFA mere effektiv og behovet for at nå til enighed om klare regler og betingelser for 
udbetalingen af MFA. Ordføreren henstiller med henblik på denne drøftelse, at man først ser 
på, om vi er enige i de regler, som ligger til grund for MFA, og dernæst, om vi er enige i de 
foreslåede beslutningsprocedurer.

Reglerne

“Genvalkriterierne” gør MFA betinget af fælles demokratisk, økonomisk og geografisk 
nærhed såvel som tilstedeværelsen af en IMF-ordning og finanspolitisk disciplin. 

Procedureregler og konditionalitet

Kommissionen har ikke ændret de grundlæggende parametre i ”Genvalkriterierne”, selv om 
nogle mindre procedureregler er blevet ændret. Kommissionen har f.eks. fjernet brugen af 
lofter for EU’s andel i bistanden (artikel 5, stk. 2) og forklaret, at de er vanskelige at beregne 
og upraktiske. Det synes at være hensigtsmæssigt, at Kommissionen får tilstrækkelig 
fleksibilitet til at fastlægge den passende andel, og dermed undgås en proceduremæssig 
spændetrøje samtidig med, at det sikres, at alle bistandsprogrammer gøres til genstand for 
demokratisk kontrol. 

Den samme logik finder anvendelse for opdelingen mellem gavebistand og lån. 
Kommissionens forslag er noget vagt med hensyn til, hvorledes forholdet mellem gavebistand 
og lån fastlægges, idet det hedder, at den vil tage højde for "modtagerlandets økonomiske 
udviklingsniveau”, men den forklarer ikke, hvorledes denne analyse skal anvendes (artikel 3, 
stk. 1).  Tidligere har gavebistand udgjort en del af MFA til lande, som f.eks. Albanien 
(2004), Bosnien-Hercegovina (2004), Georgien (2005 og 2009), Libanon (2007), Moldova 
(2007 og 2010) og Armenien (2009). 

Parlamentet kunne indføre mere kontrol med beslutningstagningen for gavebistand og lån. 
Ligesom ved lofterne mener ordføreren, at der bør skabes balance mellem fastlæggelsen af 
klare regler og Kommissionens frihed til at tilpasse sin bistand til den særlige situation i 
modtagerlandet. Tidligere erfaringer har vist tilfælde, hvor MFA er blevet anvendt som en 
finanspakke i lighed med betingede tilskud til gældssanering, og ordføreren mener, at denne 
fremgangsmåde bør undgås i fremtiden. 

Det er vigtigt, at rammeforordningen håndhæver princippet om central komplementaritet, at 
MFA kun bør ydes på betingelse af, at der eksisterer et IMF-støttet program (artikel 6, stk. 2). 
Dette synes hensigtsmæssigt, selv om det bør overvejes med individuelle undtagelser fra 
denne regel, hvis omstændighederne kræver det.  Ordføreren ønsker at understrege, at MFA 
skal tilføre EU merværdi og kun bør komme på tale der, hvor EU kan yde et bidrag frem for 
kun at handle som et ”supplement til IMF”. EU kunne i visse tilfælde overveje at indtage den 
førende rolle i MFA-operationer, hvilket var tilfældet for Bosnien-Hercegovina (2004). 

Støtteberettigede lande

De støtteberettigede lande omfatter kandidatlande for medlemskab af EU, eventuelle 
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kandidatlande, de lande, der er omfattet af EU's naboskabspolitik og øvrige tredjelande, der 
befinder sig ”politisk, økonomisk og geografisk tæt på Den Europæiske Union” (artikel 2).
Rent praktisk var der i forbindelse med sidstnævnte kategori tale om tidligere sovjetiske 
republikker i Centralasien.
Ordføreren mener, at disse “øvrige partnere” bør undersøges nærmere med mulighed for, at 
udvælgelsen heraf godkendes formelt i de enkelte tilfælde. Unionen bør kun bidrage, hvor der 
er tale om en merværdi for EU, og det er vanskeligt at argumentere for, at de tidligere 
sovjetiske centralasiatiske republikker er så politisk, økonomisk og geografisk tæt på Den 
Europæiske Union, at de er støtteberettiget.  Ordføreren mener, at stabiliteten i EU’s 
umiddelbare nabolande og ”europæiseringen” bør være hovedmålsætningerne for MFA, og at 
landene bør godkendes i overensstemmelse hermed. 

Mere alment bør Kommissionen redegøre bedre for og offentliggøre afgørelser om udvalg af 
lande og de indbyrdes forhold mellem MFA-programmer og EU’s andre eksterne 
finansieringsinstrumenter. 

Politisk konditionalitet

Med udgangspunkt i ”Genvalkriterierne” gør rammeforordningen makrofinansiel bistand 
betinget af, (at modtagerlandet respekterer) ”effektive, demokratiske mekanismer, herunder et 
parlamentarisk flerpartisystem og retsstaten, samt respekterer menneskerettighederne” 
(artikel 6, stk. 1). Ved første øjekast synes dette at være i overensstemmelse med Unionens 
ansvar i henhold til Lissabontraktaten for at fremme dens centrale værdier i eksterne 
anliggender. 

Men erfaringerne viser, at en sådan konditionalitet sjældent udøves. For eksempel hedder det i 
den undersøgelse foretaget af centret for europæiske politiske studier, som Kommissionen har 
givet i opdrag, at den makrofinansielle bistand til Ukraine i 2002 "ikke tog særligt hensyn til 
de politiske forudsætninger”. Dette mønster er blevet gentaget i andre tilfælde, og der kunne 
ligeledes stilles spørgsmålstegn ved anvendelsen af konditionalitet i det eventuelle program 
for Kirgisistan.

Ordføreren mener, at anvendelsen af forhåndsbetingelser skal styrkes, og at Kommissionens 
politiske vurdering bør formaliseres yderligere og gøres mere gennemsigtig. De eventuelle 
forbedringer omfatter henvisninger til de kriterier, som Kommissionen skal anvende, såsom 
benchmarks for international korruption og gennemsigtighed. Dette kunne ledsages af særlige 
rapporteringskrav og en mere effektiv evaluering, der inddrager Europa-Parlamentet og 
Revisionsretten. 

Den demokratiske effektivitet af MFA kunne fremmes yderligere ved en klar henvisning i 
aftalememorandummet til politiske foranstaltninger inden for demokratiske rettigheder og 
menneskerettigheder.   Det er klart, at visse af foranstaltningerne til styrkelse af den 
finansielle ansvarlighed og gennemsigtighed (artikel 6, stk. 4 og 5) har en demokratisk 
bivirkning, men det er ikke tilstrækkeligt kun at henvise til ”andre prioriteringer i 
sammenhæng med EU’s eksterne politik”.  Der bør, hvor det er hensigtsmæssigt, medtages 
udtrykkelige foranstaltninger vedrørende menneskerettigheder og demokratiske mekanismer i 
aftalememorandummet. Endvidere kunne en forværring i de demokratiske betingelser 
medtages som en grund til suspension af udbetalingen (artikel 9, stk. 4) samtidig med, at der 
gives tilstrækkelig tid til at opfylde disse betingelser. 



DT\883757DA.doc 5/6 PE475.855v02-00

DA

Sammenfattende er ordføreren af den opfattelse, at forordningen i den foreslåede udgave, 
lægger tilstrækkelig vægt på Unionens finansielle og økonomiske interesser, men at den ikke 
indeholder passende bestemmelser vedrørende EU’s demokratiske interesser.  

Proceduren

Kommissionen indfører følgende beslutningsprocedure:

(i) undersøgelsesprocedure for:

– vedtagelsen af landespecifikke afgørelser om at yde MFA (artikel 7, stk. 2);

– vedtagelsen af afgørelser om enten at reducere de midler, der er stillet til 
rådighed som led i bistanden, suspendere eller annullere bistanden (artikel 5, 
stk. 3);

– vedtagelsen af konsulentkontrakter for støtteforanstaltninger, hvis 
enhedsværdien overstiger 250 000 EUR (artikel 10, stk. 3); 

(ii) rådgivningsprocedure for at nå til enighed med modtagerlandet om 
aftalememorandummet, hvori aftales de politiske foranstaltninger i forbindelse med 
denne bistand (artikel 7, stk. 4).

Derfor fjerner Kommissionens forslag den almindelige lovgivningsprocedure i det enkelte 
tilfælde for hver MFA og erstatter den med en afgørelse, der træffes af Kommissionen og 
godkendes af Rådet. I praksis kommer Europa-Parlamentet ikke til at spille nogen rolle ved 
kontrollen med MFA i fremtiden. Der findes ingen bestemmelser om anvendelsen af 
delegerede retsakter (artikel 290 i TFEU) i forbindelse med den enkelte afgørelse. Det er 
rigtigt, at Europa-Parlamentet ved vedtagelsen af forordningen bliver "medejer" af MFA-
reglerne, men det er vigtigt at spørge sig om, hvorvidt vi er rede til at opgive vores beføjelser 
som medlovgiver? 

Medlemmerne bør bemærke, at det nuværende kommissionsforslag kun dækker perioden 
indtil udgangen af 2013, således at det kun er tænkt som en overgangsordning.  Derefter vil 
forordningen blive erstattet (eller ændret), for at den kan bringes i overensstemmelse med de 
andre nye instrumenter. 

Kommissionen foreslår nemlig, at man anvender beslutningsprocedurer i lighed med dem, der 
anvendes inden for andre eksterne finansieringsinstrumenter, som hidrører fra begyndelsen af 
de nuværende (2007-2013) finansielle overslag (fra perioden før Lissabontraktaten), og som 
snart vil blive erstattet af nye instrumenter og beslutningsprocedurer. Derfor synes det ikke at 
være hensigtsmæssigt at anvende gamle beslutningsprocedurer som et eksempel i dette 
tilfælde. 

Ordføreren er enig med Kommissionen i, at ændringer er nødvendige for at fastlægge klare 
regler og gøre beslutningstagningen om MFA fleksibel og effektiv. Det er imidlertid 
uacceptabelt at fjerne den parlamentariske kontrol med MFA fuldstændigt. Vi bør overveje 
muligheder, som ville gøre det muligt for Europa-Parlamentet at føre kontrol med enhver 
makrofinansiel bistand og at forsvare vores prærogativer i henhold til Lissabontraktaten. 
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