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Εισαγωγή

Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή (ΜΧΣ) της ΕΕ τέθηκε σε εφαρμογή το 1990 
με σκοπό τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής σε τρίτες χώρες που αντιμετωπίζουν 
βραχυπρόθεσμες δυσκολίες σε επίπεδο ισοζυγίου πληρωμών. Συνολικά, μέχρι σήμερα έχουν 
εγκριθεί 55 αποφάσεις ΜΧΣ προς όφελος 23 χωρών, με βοήθεια ύψους 7,2 δισ. ευρώ, υπό 
μορφή επιχορηγήσεων ή δανείων ή ως συνδυασμός και των δύο.

Τα τελευταία χρόνια η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου (INTA) μετέχει στη χορήγηση ΜΧΣ 
πρώτα στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης και, μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας, ως 
συννομοθέτης. Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, οι ενδεδειγμένες νομικές βάσεις για 
τη λήψη αποφάσεων χορήγησης ΜΧΣ είναι τα άρθρα 209, παράγραφος 1, και 212, 
παράγραφος 2, της ΣΛΕΕ, αναλόγως εάν η δικαιούχος χώρα είναι αναπτυσσόμενη χώρα ή 
όχι. Και στις δύο περιπτώσεις, εφαρμόζεται η συνήθης νομοθετική διαδικασία (ΣΝΔ).

Δυνάμει της Συνθήκης της Λισαβόνας, έχουν υιοθετηθεί δύο αποφάσεις ad hoc για την 
Ουκρανία και τη Μολδαβία. Μια τρίτη απόφαση, η οποία αφορά τη Γεωργία, έχει παγώσει 
λόγω διαφωνίας επί της διαδικασίας: προκειμένου να εγκριθεί το Μνημόνιο Συνεννόησης 
(ΜΣ), το ΕΚ εμμένει στη «διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής» η οποία 
χρησιμοποιήθηκε για την Ουκρανία και τη Μολδαβία, ενώ το Συμβούλιο επιθυμεί να 
εφαρμοστεί η «διαδικασία εξέτασης».

Έως σήμερα, η ΕΕ λαμβάνει τις αποφάσεις για τη χορήγηση ΜΧΣ βάσει των λεγομένων 
«κριτηρίων του Genval» του Συμβουλίου, του Οκτωβρίου του 2002, τα οποία αποτελούν 
αντικείμενο νομοθετικών αποφάσεων κατά περίπτωση. Κρίνοντας την κατάσταση μη 
ικανοποιητική, σε ψήφισμα το οποίο ενέκρινε το 2003 το ΕΚ ζήτησε να θεσπιστεί 
κανονισμός πλαίσιο για τη ΜΧΣ· επομένως, η πρόταση της Επιτροπής αποτελεί άμεση 
ανταπόκριση σε αυτό το αίτημα.

Πρόταση της Επιτροπής

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι κύριοι στόχοι της πρότασής της είναι:

– να δημιουργηθεί ένα επίσημο νομικό μέσο για τη ΜΧΣ σε τρίτες χώρες,

– να θεσπιστεί ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και ορθολογικότερη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων για κάθε επιμέρους πράξη ΜΧΣ,

– να συμφωνηθούν κανόνες και προϋποθέσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ (να 
αποκτήσει το ΕΚ «συναρμοδιότητα καθορισμού των κανόνων»),

– να ενημερωθούν και να αποσαφηνισθούν ορισμένοι από τους κανόνες, κυρίως όσον αφορά 
το γεωγραφικό εύρος της ΜΧΣ,

– να εναρμονιστεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη χορήγηση ΜΧΣ με άλλα μέσα 
εξωτερικής χρηματοδοτικής συνδρομής.

Στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της, η Επιτροπή εξέφρασε τις ανησυχίες της σχετικά 
με την τρέχουσα κατάσταση των νομοθετικών αποφάσεων κατά περίπτωση, ιδίως ενόψει της 
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υποχρεωτικής διαβούλευσης με τα εθνικά κοινοβούλια για διάστημα οκτώ εβδομάδων. 
Παρότι η ΜΧΣ έχει συνεισφέρει σημαντικά στη μακροοικονομική σταθερότητα στη γειτονιά 
της ΕΕ, οι τρέχουσες διαδικασίες τείνουν να μειώνουν την αποτελεσματικότητα και τη 
διαφάνειά της.

Στις αιτιολογήσεις της, η Επιτροπή συγχέει δύο διακριτά ζητήματα: τον στόχο να καταστεί η 
ΜΧΣ αποτελεσματικότερη και την ανάγκη να συμφωνηθούν σαφείς κανόνες και 
προϋποθέσεις όσον αφορά την εκταμίευση πόρων για τη χορήγηση ΜΧΣ. Ο εισηγητής θα 
συνιστούσε, για τους σκοπούς αυτής της συζήτησης, να εξεταστεί καταρχάς το κατά πόσον 
συμφωνούμε με τους κανόνες που διέπουν τη ΜΧΣ, και χωριστά το κατά πόσον συμφωνούμε 
με τις προτεινόμενες διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Οι κανόνες

Τα «κριτήρια του Genval» θέτουν ως προϋπόθεση για τη χορήγηση ΜΧΣ τη δημοκρατική, 
οικονομική και γεωγραφική εγγύτητα, καθώς και την ύπαρξη προγράμματος του ΔΝΤ και 
δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Διαδικαστικοί κανόνες και προϋποθέσεις

Η Επιτροπή δεν έχει μεταβάλει τις θεμελιώδεις παραμέτρους των «κριτηρίων του Genval», 
αν και έχουν τροποποιηθεί ορισμένοι δευτερεύοντες διαδικαστικοί κανόνες. Για παράδειγμα, 
η Επιτροπή έχει καταργήσει τη χρήση ανωτάτων ορίων για το ποσοστό συνδρομής της ΕΕ 
(άρθρο 5, παράγραφος 2), επικαλούμενη τη δυσκολία υπολογισμού τους και τη δυσχρηστία 
τους. Φαίνεται σκόπιμο να δοθεί στην Επιτροπή επαρκές περιθώριο ευελιξίας ώστε να 
καθορίζει το ενδεδειγμένο ποσοστό και να αποφευχθεί μια διαδικαστική προκρούστεια κλίνη, 
όμως πρέπει συγχρόνως να διασφαλίζεται η υποβολή κάθε προγράμματος συνδρομής σε 
δημοκρατικό έλεγχο.

Η ίδια συλλογιστική ισχύει για τη διάκριση μεταξύ μη επιστρεπτέων επιχορηγήσεων και 
δανείων. Η πρόταση της Επιτροπής είναι μάλλον αόριστη όσον αφορά τον τρόπο καθορισμού 
της αναλογίας δανείων και μη επιστρεπτέων επιχορηγήσεων, καθώς δηλώνει ότι θα λαμβάνει 
υπόψη «το επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης της δικαιούχου χώρας» αλλά δεν εξηγεί πώς θα 
χρησιμοποιείται αυτή η ανάλυση (άρθρο 3, παράγραφος 1). Προηγουμένως, οι μη 
επιστρεπτέες επιχορηγήσεις ήταν μέρος της ΜΧΣ σε χώρες όπως η Αλβανία (2004), η 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη (2004), η Γεωργία (2005 και 2009), ο Λίβανος (2007), η Μολδαβία (2007 
και 2010) και η Αρμενία (2009).

Το ΕΚ θα μπορούσε να θεσπίσει αυστηρότερες διαδικασίες ελέγχου για τις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων όσον αφορά τις επιχορηγήσεις και τα δάνεια. Όπως και στην περίπτωση 
των ανωτάτων ορίων, ο εισηγητής εκτιμά ότι πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της 
ανάγκης να θεσπιστούν σαφείς κανόνες και της ανάγκης να δοθεί στην Επιτροπή 
ικανοποιητικό περιθώριο ελιγμών ώστε να προσαρμόζει το πρόγραμμα ενίσχυσής της στις 
εκάστοτε ειδικές συνθήκες. Στο παρελθόν υπήρξαν περιπτώσεις στις οποίες η ΜΧΣ 
χρησιμοποιήθηκε ως χρηματοδοτική δέσμη αντίστοιχη με υπό όρους επιχορηγήσεις 
διαγραφής χρεών, και ο εισηγητής εκτιμά ότι η συγκεκριμένη πρακτική πρέπει στο μέλλον να 
αποφευχθεί.

Ο κανονισμός πλαίσιο –και αυτό είναι σημαντικό– διατηρεί την κεντρική συμπληρωματική 
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αρχή ότι ΜΧΣ πρέπει να χορηγείται μόνον όπου εφαρμόζεται πρόγραμμα του ΔΝΤ (άρθρο 6, 
παράγραφος 2). Αυτό φαίνεται ενδεδειγμένο, αν και θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο 
μιας κατά περίπτωση παρέκκλισης από αυτόν τον κανόνα εάν οι περιστάσεις το απαιτούν. Ο 
εισηγητής επιθυμεί να τονίσει ότι η ΜΧΣ πρέπει να προσφέρει προστιθέμενη αξία της ΕΕ και 
να χορηγείται μόνον όταν η ΕΕ μπορεί να συνεισφέρει κάτι ουσιαστικό, αντί να παρέχει 
απλώς συμπληρωματικούς πόρους σε προγράμματα του ΔΝΤ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η 
ΕΕ θα μπορούσε να αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο σε πράξεις ΜΧΣ, όπως συνέβη στην 
περίπτωση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (2004).

Επιλέξιμες χώρες

Επιλέξιμες χώρες είναι, μεταξύ άλλων, οι υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ χώρες, οι δυνάμει 
υποψήφιες χώρες, οι χώρες της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας και, κατ’ εξαίρεση, επιπλέον 
χώρες οι οποίες «έχουν πολιτικούς, οικονομικούς και γεωγραφικούς δεσμούς με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση» (άρθρο 2). Πρακτικά, η τελευταία κατηγορία αφορά πρώην Σοβιετικές 
Δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας.

Ο εισηγητής εκτιμά ότι αυτοί οι «επιπλέον εταίροι» πρέπει να υπόκεινται σε προσεκτικό 
έλεγχο και να προβλέπεται επίσημη έγκριση της επιλογής τους κατά περίπτωση. Η Ένωση 
πρέπει να συνεισφέρει μόνον όταν η συμμετοχή της προσφέρει προστιθέμενη αξία της ΕΕ, 
και είναι δύσκολο να υποστηριχθεί ότι οι πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες της Κεντρικής 
Ασίας έχουν τόσο στενούς πολιτικούς, οικονομικούς ή γεωγραφικούς δεσμούς με την ΕΕ 
ώστε να θεωρούνται επιλέξιμες. Ο εισηγητής φρονεί ότι η σταθερότητα στην άμεση γειτονία 
της ΕΕ και ο «εξευρωπαϊσμός» πρέπει να αποτελούν τους κύριους στόχους της ΜΧΣ, οπότε 
και η επιλογή των χωρών πρέπει να γίνεται με ανάλογα κριτήρια.

Γενικότερα, η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσει καλύτερη αιτιολόγηση και κοινοποίηση των 
αποφάσεων σχετικά με την επιλογή των επιμέρους χωρών και τη διασύνδεση των 
προγραμμάτων ΜΧΣ με τα άλλα μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης της ΕΕ.

Πολιτικές προϋποθέσεις

Με γνώμονα τα «κριτήρια του Genval», στον κανονισμό πλαίσιο τίθεται ως προϋπόθεση για 
τη χορήγηση ΜΧΣ να τηρεί η αποδέκτρια χώρα «αποτελεσματικούς δημοκρατικούς θεσμούς, 
που περιλαμβάνουν το πολυκομματικό κοινοβουλευτικό σύστημα, το κράτος δικαίου και τον 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» (άρθρο 6, παράγραφος 1). Εκ πρώτης όψεως, αυτό 
φαίνεται να συνάδει με την αρμοδιότητα της Ένωσης, σύμφωνα με τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας, να προάγει τις θεμελιώδεις αξίες της στις εξωτερικές της σχέσεις.

Εντούτοις, η πείρα μάς διδάσκει ότι τέτοιου είδους προϋποθέσεις σπανίως εφαρμόζονται 
στην πράξη. Παραδείγματος χάριν, στη μελέτη του Κέντρου Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής 
που εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος του ΕΚ σημειώνεται ότι, κατά την εφαρμογή της ΜΧΣ 
του 2002 στην Ουκρανία, η ΕΕ «επέδειξε ελάχιστο ενδιαφέρον για τις πολιτικές 
προϋποθέσεις». Αυτό έχει επαναληφθεί και σε άλλες περιπτώσεις, και επομένως η εφαρμογή 
των προϋποθέσεων θα μπορούσε να αμφισβητηθεί εξίσου στο δυνητικό πρόγραμμα για την 
Κιργιζία.

Ο εισηγητής εκτιμά ότι η εφαρμογή των προϋποθέσεων πρέπει να ενισχυθεί, η δε πολιτική 
αξιολόγηση από την πλευρά της Επιτροπής πρέπει να προσλάβει χαρακτηριστικά 
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μεγαλύτερης επισημότητας και διαφάνειας. Ενδεχόμενες βελτιώσεις θα μπορούσαν να είναι, 
μεταξύ άλλων, συγκεκριμένες αναφορές στα κριτήρια τα οποία πρέπει να χρησιμοποιεί η 
Επιτροπή, όπως διεθνή κριτήρια αναφοράς για θέματα διαφθοράς και διαφάνειας. Τα 
κριτήρια αυτά θα μπορούσαν να συνοδεύονται από συγκεκριμένες υποχρεώσεις υποβολής 
εκθέσεων και αποτελεσματικότερους μηχανισμούς αξιολόγησης στους οποίους θα μετέχουν 
το ΕΚ και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Η δημοκρατική αποτελεσματικότητα της ΜΧΣ θα μπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω μέσω 
ρητής αναφοράς σε μέτρα πολιτικής υπέρ της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στο ΜΣ. Προφανώς, ορισμένα από τα μέτρα ενίσχυσης της δημοσιονομικής λογοδοσίας και 
διαφάνειας (άρθρο 6, παράγραφοι 4 και 5) έχουν δημοκρατικές παράπλευρες επιπτώσεις, 
όμως η απλή αναφορά σε «άλλες προτεραιότητες στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της 
Ένωσης» δεν αρκεί. Όπου απαιτείται, στο ΜΣ πρέπει να περιλαμβάνονται ρητά μέτρα 
σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους δημοκρατικούς μηχανισμούς. Επιπλέον, η 
υποβάθμιση της δημοκρατικής λειτουργίας πρέπει να περιλαμβάνεται ως λόγος αναστολής 
της εκταμίευσης (άρθρο 9, παράγραφος 4), παρέχοντας συγχρόνως εύλογο χρονικό περιθώριο 
για την εκπλήρωση αυτών των προϋποθέσεων.

Εν περιλήψει, ο εισηγητής εκτιμά ότι ο κανονισμός, όπως προτείνεται, δίνει επαρκή έμφαση 
στα δημοσιονομικά και οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, αλλά δεν συνοδεύεται από 
κατάλληλους όρους διασφάλισης των δημοκρατικών συμφερόντων της ΕΕ.

Η διαδικασία

Η Επιτροπή προτείνει την ακόλουθη διαδικασία λήψης αποφάσεων:

(i) διαδικασία εξέτασης για:

– έγκριση αποφάσεων ανά χώρα για τη χορήγηση ΜΧΣ (άρθρο 7, 
παράγραφος 2)·

– έγκριση αποφάσεων με σκοπό είτε τη μείωση του ύψους των πόρων που 
διατίθενται στο πλαίσιο της συνδρομής, είτε την αναστολή ή την ακύρωση της 
συνδρομής (άρθρο 5, παράγραφος 3)·

– συμφωνίες σχετικά με συμβάσεις παροχής συμβουλών όσον αφορά τα μέτρα 
στήριξης εφόσον η κατά μονάδα αξία υπερβαίνει τα 250.000 ευρώ (άρθρο 10, 
παράγραφος 3)·

(ii) διαδικασία συμβουλευτικής επιτροπής με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας όσον αφορά 
το ΜΣ με τη δικαιούχο χώρα, στο οποίο ορίζονται τα μέτρα πολιτικής τα οποία 
συνδέονται με τη συνδρομή (άρθρο 7, παράγραφος 4).

Ως εκ τούτου, η πρόταση της Επιτροπής καταργεί την κατά περίπτωση εφαρμογή της 
συνήθους νομοθετικής διαδικασίας για κάθε ΜΧΣ και την αντικαθιστά με τη λήψη απόφασης 
από την Επιτροπή, η οποία πρέπει στη συνέχεια να εγκριθεί από το Συμβούλιο. Πρακτικά, το 
ΕΚ δεν θα έχει κανέναν ρόλο ως προς την εποπτεία των μελλοντικών ΜΧΣ. Η χρήση των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων (άρθρο 290 της ΣΛΕΕ) δεν προβλέπεται για τις επιμέρους 
αποφάσεις. Είναι γεγονός ότι, υιοθετώντας τον κανονισμό, το ΕΚ θα αποκτούσε 
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«συναρμοδιότητα» για τον καθορισμό των κανόνων του μηχανισμού ΜΧΣ, όμως ένα 
σημαντικό ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσον είμαστε πρόθυμοι να απεμπολήσουμε τη 
δυνατότητά μας να λειτουργούμε ως συννομοθέτης;

Οι βουλευτές πρέπει να λάβουν υπόψη ότι η τρέχουσα πρόταση της Επιτροπής καλύπτει 
μόνον την περίοδο έως το τέλος του 2013, και επομένως έχει μόνο μεταβατικό χαρακτήρα. 
Στη συνέχεια, ο κανονισμός θα αντικατασταθεί (ή θα τροποποιηθεί), έτσι ώστε να 
εναρμονιστεί με τα υπόλοιπα νέα μέσα. 
Ειδικότερα, η Επιτροπή προτείνει τη χρήση διαδικασιών λήψης αποφάσεων οι οποίες θα είναι 
παρόμοιες με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται σε άλλα μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης 
τα οποία χρονολογούνται από την αρχή των τρεχουσών (2007-2013) δημοσιονομικών 
προοπτικών (από την «προ Λισαβόνας» εποχή) και τα οποία σύντομα θα αντικατασταθούν 
από νέα μέσα και δομές λήψης αποφάσεων. Επομένως, η χρήση των παλαιών διαδικασιών 
λήψης αποφάσεων ως παράδειγμα στην προκειμένη περίπτωση δεν φαίνεται ενδεδειγμένη.

Ο εισηγητής συμφωνεί με τη θέση της Επιτροπής ότι απαιτούνται αλλαγές προκειμένου να 
καθοριστούν σαφείς κανόνες και να καταστούν ομαλές και αποδοτικές οι διαδικασίες λήψεις 
αποφάσεων όσον αφορά τη ΜΧΣ. Εντούτοις, η πλήρης κατάργηση του κοινοβουλευτικού 
ελέγχου όσον αφορά τη ΜΧΣ είναι απαράδεκτη. Πρέπει να εξετάσουμε επιλογές οι οποίες θα 
επιτρέπουν στο ΕΚ να ασκεί έλεγχο σε κάθε ΜΧΣ και να υπερασπιστούμε τα προνόμιά μας 
βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας.


