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Sissejuhatus

Makromajanduslik finantsabi võeti kasutusele 1990. aastal, et anda finantsabi kolmandatele 
riikidele, kellel on maksebilansi lühiajalised probleemid. Seni on kiidetud heaks 55 
makromajandusliku finantsabi otsust, millest on laenude, toetuste või mõlema 
kombinatsioonina kasu saanud 23 riiki ning mille summa on kokku 7,2 miljardit eurot.

Viimastel aastatel on rahvusvahelise kaubanduse komisjon (INTA) osalenud 
makromajandusliku finantsabi andmisel kõigepealt konsultatsiooniprotsessis ja Lissaboni 
lepingu jõustumisest alates kaasseadusandjana. Lissaboni lepingust tulenevalt on 
makromajandusliku finantsabi andmise õiguslik alus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
209 lõige 1 ja artikli 212 lõige 2, olenevalt sellest, kas abisaav riik on arenguriik või mitte.
Mõlemal juhul kohaldatakse seadusandlikku tavamenetlust.

Lissaboni lepingu raames on võetud vastu kaks ajutist otsust Ukraina ja Moldova kohta.
Menetluslike erimeelsuste tõttu viibib kolmas otsus Gruusia kohta: vastastikuse mõistmise 
memorandumis kokkuleppele jõudmiseks nõuab Euroopa Parlament, et kasutataks 
nõuandemenetlust, mida kasutati Ukraina ja Moldova puhul, samas kui nõukogu soovib 
kasutada kontrollimenetlust.

Seni on EL võtnud makromajandusliku finantsabi otsused vastu nõukogu 2002. aasta oktoobri 
nn Genvali kriteeriumide põhjal, mille puhul on tehtud üksikjuhtumipõhiseid seadusandlikke 
otsuseid. Euroopa Parlament pidas sellist olukorda ebarahuldavaks ja nõudis oma 2003. aasta 
resolutsioonis makromajandusliku finantsabi raammääruse koostamist ja praegune komisjoni 
ettepanek on sellele otseseks vastuseks.

Komisjoni ettepanek

Komisjoni sõnul on ettepaneku eesmärgid järgmised:

– kehtestada kolmandatele riikidele antava makromajandusliku finantsabi jaoks eraldi 
õigusakt;

– muuta üksikute makromajandusliku finantsabi tehingute otsustusprotsessi kiiremaks, 
tulemuslikumaks ja sujuvamaks;

– leppida ELi institutsioonide vahel kokku eeskirjades ja tingimustes (anda Euroopa 
Parlamendile osa vastutusest eeskirjade eest);

– ajakohastada ja täpsustada mõnda eeskirja, eriti makromajandusliku finantsabi geograafilise 
kohaldamisala kohta;

– viia makromajandusliku finantsabi otsustamismenetlused kooskõlla muude välisabi 
rahastamisvahendite menetlustega.

Komisjoni talituste töödokumendis väljendas komisjon eriti seoses riikide parlamentide 
kaheksanädalase kohustusliku konsulteerimisega muret praeguse olukorra üle, kus tehakse 
juhtumipõhiseid seadusandlikke otsuseid. Kuigi makromajanduslik finantsabi on aidanud 
palju kaasa ELi naabruspiirkonna makromajanduslikule stabiilsusele, kipuvad praegu 
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kasutatavad menetlused vähendama selle tulemuslikkust ja läbipaistvust.

Oma selgitustes käsitleb komisjon ühe teemana kaht eri küsimust: eesmärki muuta 
makromajanduslik finantsabi tulemuslikumaks ja vajadust leppida kokku makromajandusliku 
finantsabi jagamise selgetes eeskirjades ja tingimustes. Raportöör soovitab esmalt arutleda 
selle üle, kas nõustume makromajanduslikule finantsabile kehtivate eeskirjadega, ning 
eraldiseisva küsimusena seda, kas nõustume esitatud otsustamismenetlustega.

Eeskirjad

Genvali kriteeriumidest lähtuvalt sõltub makromajanduslik finantsabi demokraatlikust, 
majanduslikust ja geograafilisest lähedusest ning Rahvusvahelise Valuutafondi kava ja 
finantsdistsipliini olemasolust.

Menetluseeskirjad ja tingimuslikkus

Komisjon ei ole muutnud Genvali kriteeriumide põhiparameetreid, vaid ainult vähem tähtsaid 
menetluseeskirju. Näiteks kaotas komisjon ELi panuse puhul ülempiirid (artikli 5 lõige 2), 
sest pidas nende arvutamist keeruliseks ja ebapraktiliseks. Näib sobilik, et komisjonile on 
antud piisavalt paindlikkust asjakohase proportsiooni määratlemisel ja välditakse menetlusel 
liigseid piiranguid, tagades samas, et iga abiprogrammi demokraatlikkust uuritakse 
põhjalikult.

Sama loogika kehtib toetuste ja laenude jagamisel. Komisjoni ettepanekus jääb natuke 
selgusetuks, kuidas määratakse kindlaks toetuste ja laenude suhe, sest komisjon teatab 
ettepanekus, et arvesse võetakse „abisaava riigi majandusarengu taset”, aga ei selgita, kuidas 
analüüsi kasutatakse (artikli 3 lõige 1). Varem on toetused kuulunud makromajandusliku 
finantsabi hulka näiteks Albaania (2004), Bosnia ja Hertsegoviina (2004), Gruusia (2005 ja 
2009), Liibanoni (2007), Moldova (2007 ja 2010) ning Armeenia (2009) puhul.

Euroopa Parlament võiks uurida hoolikamalt toetuste ja laenude andmise otsustusprotsessi.
Nagu ülempiiridegi puhul, leiab raportöör, et tuleb leida tasakaal selgete eeskirjade loomise ja 
selle vahel, et komisjonile antakse võimalusi kohandada oma abi vastavalt konkreetsele 
olukorrale. Minevikus on esinenud olukordi, kus makromajanduslikku finantsabi on kasutatud 
finantspaketina, mis on sarnane tingimuslikult tagastamatu laenuga, ja raportöör leiab, et 
sellist teguviisi tuleks edaspidi vältida.

On märkimisväärne, et raammääruses jäetakse alles keskne vastastikuse täiendavuse 
põhimõte, mille kohaselt makromajanduslikku finantsabi tohiks anda ainult Rahvusvahelise 
Valuutafondi kava olemasolu korral (artikli 6 lõige 2). See näib asjakohane, kuigi tuleks 
kaaluda juhtumipõhiselt erandi tegemist, kui tingimused seda nõuavad. Raportöör rõhutab, et 
makromajanduslik finantsabi peab tekitama ELile lisandväärtust ja seda tuleks anda ainult 
seal, kus ELil tõesti on midagi pakkuda, mitte seal, kus abi on ainult Rahvusvahelise 
Valuutafondi vahendite täienduseks. Teatud juhtudel võiks EL kaaluda makromajandusliku 
finantsabi tehingutes juhtiva rolli võtmist, nagu oli Bosnia ja Hertsegoviina puhul (2004).

Abikõlblikud riigid

Abikõlblike riikide hulgas on ELi kandidaatriigid, võimalikud kandidaatriigid, riigid, mis on
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hõlmatud Euroopa naabruspoliitikaga, ja erandlikel juhtudel ka riigid, mis on „poliitiliselt, 
majanduslikult ja geograafiliselt lähedased Euroopa Liidule” (artikkel 2). Viimane kategooria 
tähendab endiseid Nõukogude Liidu vabariike Kesk-Aasias.

Raportöör usub, et selliseid lisapartnereid tuleb kontrollida ja arvestada võimalusega, et nende 
abikõlblikkuse peaks ametlikult kinnitama juhtumipõhiselt. EL peaks panustama ainult seal, 
kus liidule tekib lisandväärtust, kusjuures on keeruline väita, et endised Nõukogude Kesk-
Aasia vabariigid on poliitiliselt, majanduslikult või geograafiliselt ELile piisavalt lähedased, 
et olla abikõlblikud. Raportöör on arvamusel, et makromajandusliku finantsabi põhieesmärgid 
peaksid olema stabiilsus ELi lähinaabruses ja euroopastumine ning abisaavaid riike tuleks 
valida sellest lähtuvalt.

Laiemas plaanis peaks komisjon selgitama paremini ja avaldama otsuseid riikide valiku kohta 
ja makromajandusliku finantsabi kavade seotuse kohta ELi teiste välisrahastamisvahenditega.

Poliitiline tingimuslikkus

Võttes eeskujuks Genvali kriteeriumid, on raammääruses makromajandusliku finantsabi 
eeltingimuseks, et „abisaav riik austab tulemuslikke demokraatlikke mehhanisme, sealhulgas 
parlamentaarset mitmeparteisüsteemi, õigusriigi põhimõtet ja inimõigusi” (artikli 6 lõige 1).
Teoorias näib see olevat kooskõlas ELi Lissaboni lepingu kohustustega edendada liidu 
põhiväärtusi välispoliitikas.

Kogemused aga näitavad, et sellist tingimuslikkust rakendatakse tegelikkuses harva. Näiteks 
Euroopa Parlamendi tellitud Euroopa Poliitikauuringute Keskuse uurimuses märgitakse, et 
makromajandusliku finantsabi andmine 2002. aastal Ukrainale tõestas, et EL pööras 
poliitilistele eeltingimustele väga vähe tähelepanu. See on ilmnenud ka muudel juhtudel ja 
tingimuslikkuse kohaldamises on alust kahelda ka Kõrgõzstani võimaliku kava puhul.

Raportöör leiab, et eeltingimusi tuleb rangemalt kohaldada ja komisjoni poliitiline hindamine 
peab muutuma ametlikumaks ja läbipaistvamaks. Näiteks võiks viidata kriteeriumidele, mida 
komisjon peab järgima, näiteks kriteeriumid rahvusvahelise korruptsiooni ja läbipaistvuse 
kohta, ning lisada konkreetsed aruandlusnõuded ja viia läbi tulemuslikumaid hindamisi, 
millesse on kaasatud Euroopa Parlament ja kontrollikoda.

Makromajandusliku finantsabi tulemuslikkust demokraatia jaoks saab veelgi edendada, kui 
vastastikuse mõistmise memorandumis viidata selgesõnaliselt demokraatia ja inimõiguste 
poliitika meetmetele. Ilmselgelt on mõnel finantsaruandluse ja läbipaistvuse tugevdamise 
meetmel (artikli 6 lõiked 4 ja 5) kõrvalmõju demokraatiale, kuid ei piisa viitamisest üksnes 
liidu välispoliitika muudele prioriteetidele. Vastastikuse mõistmise memorandumisse tuleks, 
seal kus see on asjakohane, lisada selgesõnalised meetmed inimõiguste ja demokraatlike 
mehhanismide kohta. Samuti tuleks lisada abi väljamaksmise ajutise peatamise põhjusena 
(artikli 9 lõige 4) demokraatlike tingimuste halvenemine ja anda piisavalt aega tingimuste 
täitmiseks.

Kokkuvõttes leiab raportöör, et esitatud määruses rõhutatakse piisavalt liidu finants- ja 
majandushuve, aga puudu on asjakohased sätted ELi demokraatia huvide kohta.

Menetlus
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Komisjon esitab järgmise otsustamismenetluse:

(i) kontrollimenetlus

– konkreetsele riigile makromajandusliku finantsabi andmise otsuste 
vastuvõtmiseks (artikli 7 lõige 2);

– selliste otsuste vastuvõtmiseks, millega tahetakse kas vähendada abi summat, 
peatada abi ajutiselt või see tühistada (artikli 5 lõige 3);

– toetusmeetmete rakendamise nõustamislepingute sõlmimiseks, kui 
üksikväärtus on suurem kui 250 000 eurot (artikli 10 lõige 3);

(ii) nõuandemenetlus abisaava riigiga sellise vastastikuse mõistmise memorandumis 
kokkuleppimiseks, milles sätestatakse abiga seonduvad poliitikameetmed (artikli 7 
lõige 4).

Järelikult kaotatakse komisjoni ettepanekuga üksikjuhtumipõhine seadusandlik tavamenetlus 
iga makromajandusliku finantsabi tehingu jaoks ja asendatakse see komisjoni otsusega, mille 
nõukogu heaks kiidab. Praktikas ei osaleks parlament siis edasiste makromajandusliku 
finantsabi tehingute järelevalves. Üksikute otsuste jaoks ei nähta ette delegeeritud õigusaktide 
kasutamist (ELi toimimise lepingu artikkel 290). On küll tõsi, et määruse vastuvõtmisega saab 
parlament endale osa vastutusest makromajandusliku finantsabi eeskirjade eest, aga oluline 
küsimus on see, kas tahame anda ära oma kaasseadusandja volitused.

Liikmetel tuleks võtta teadmiseks, et komisjoni praegune ettepanek hõlmab ainult 
ajavahemikku kuni 2013. aasta lõpuni ja on seega mõeldud ainult üleminekumäärusena.
Pärast selle perioodi lõppu määrus asendatakse või muudetakse seda nii, et see oleks 
kooskõlas teiste uute instrumentidega.

Komisjon on esitanud nimelt ettepaneku kasutada otsustamismenetlust, mis on sarnane 
menetlustega, mida on kasutatud teiste välisrahastamisinstrumentide puhul praeguse (2007–
2013) finantsperspektiivi algusest peale (Lissaboni lepingu eelne aeg) ja mis asendatakse 
varsti uute instrumentide ja otsustusstruktuuridega. Seetõttu ei näi kohane kasutada käesoleval 
juhul näitena vana otsustamismenetlust.

Raportöör nõustub komisjoniga, et muudatused on vajalikud selgete eeskirjade 
kehtestamiseks ja selleks, et muuta makromajandusliku finantsabi otsustamisprotsess sujuvaks 
ja tõhusaks. Siiski on vastuvõetamatu, et parlamendilt võetakse täielikult ära kontroll 
makromajandusliku finantsabi üle. Peaksime kaaluma võimalusi, mille korral parlament 
kontrollib iga makromajandusliku finantsabi tehingut, ja kaitsma oma Lissaboni lepingust 
tulenevaid õigusi.


