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Johdanto

EU:n makrotaloudellinen rahoitusapu otettiin käyttöön vuonna 1990 ja siitä myönnetään 
rahoitusapua kolmansille maille, joilla on lyhyen aikavälin maksutasevaikeuksia. 
Makrotaloudellisesta rahoitusavusta on tehty tähän mennessä yhteensä 55 päätöstä, jotka 
koskevat 23 maata ja joiden kattamat määrät avustusten tai lainojen muodossa tai niiden 
yhdistelmänä ovat yhteensä 7,2 miljardia euroa.

INTA-valiokunta on ollut viime vuosina mukana myöntämässä makrotaloudellista 
rahoitusapua ensin kuulemismenettelyssä ja Lissabonin sopimuksen jälkeen 
lainsäädäntövallan käyttäjänä. Lissabonin sopimuksen mukaisesti asianmukainen 
oikeusperusta makrotaloudellista rahoitusapua koskeville päätöksille löytyy 
SEUT-sopimuksen 209 artiklan 1 kohdasta ja 212 artiklan 2 kohdasta riippuen siitä, onko 
edunsaajamaa kehitysmaa vai ei. Molemmissa tapauksissa sovelletaan tavallista 
lainsäätämisjärjestystä.

Lissabonin sopimuksen mukaisesti on tehty kaksi maakohtaista päätöstä, jotka koskevat 
Ukrainaa ja Moldovaa. Georgiaa koskeva kolmas päätös on viivästynyt menettelyyn liittyvistä 
erimielisyyksistä johtuen: parlamentti vaatii yhteisymmärryspöytäkirjan hyväksymiseksi 
Ukrainan ja Moldovan tapauksissa käytettyä "neuvoa-antavaa menettelyä", kun taas neuvosto 
haluaa käyttää "tarkastelumenettelyä".

Tähän asti EU on tehnyt makrotaloudellista rahoitusapua koskevat päätökset perustuen 
neuvoston niin kutsuttuihin lokakuun 2002 "Genvalin kriteereihin", joista on tehty 
tapauskohtaiset lainsäädäntöpäätökset. Koska tilanne ei tyydytä parlamenttia, sen vuonna 
2003 antamassa päätöslauselmassa vaadittiin makrotaloudellista rahoitusapua koskevaa 
puiteasetusta, joten komission ehdotus on suora vastaus tähän vaatimukseen.

Komission ehdotus 

Komission mukaan sen ehdotuksen päätavoitteet ovat:

– luoda virallinen oikeudellinen väline kolmansille maille myönnettävää makrotaloudellista 
rahoitusapua varten,

– toteuttaa nopeampaa, tehokkaampaa ja virtaviivaisempaa päätöksentekoa yksittäisissä 
makrotaloudellista rahoitusapua koskevissa toimissa,

– sopia EU:n toimielinten säännöistä ja ehdoista (tehdä parlamentista "osavastuullinen 
säännöistä"),

– päivittää ja selventää joitakin, erityisesti makrotaloudellisen rahoitusavun maantieteellistä 
soveltamisalaa koskevia sääntöjä,

– lähentää makrotaloudellista rahoitusapua koskevaa päätöksentekoa muihin EU:n ulkoisiin 
rahoitusapuvälineisiin sovellettavaan päätöksentekomenettelyyn.

Komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa komissio ilmaisi huolensa tapauskohtaisia 
lainsäädäntöpäätöksiä koskevasta nykytilanteesta ottaen erityisesti huomioon pakollisen 
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kahdeksan viikon mittaisen kansallisten parlamenttien kuulemisen. Vaikka 
makrotaloudellisella rahoitusavulla on onnistuttu merkittävällä tavalla vakauttamaan 
makrotaloutta EU:n naapurimaissa, nykyiset menettelyt heikentävät sen tehokkuutta ja 
läpinäkyvyyttä.

Perusteluissaan komissio on yhdistänyt kaksi erillistä asiaa: makrotaloudellisen rahoitusavun 
tehokkuuden lisääminen ja tarve sopia rahoitusavun maksujen suorittamista koskevista 
selkeistä säännöistä ja ehdoista. Esittelijä suosittelee tämän keskustelun vuoksi, että 
ensinnäkin tarkastellaan sitä, olemmeko yhtä mieltä makrotaloudellista rahoitusapua 
koskevista säännöistä ja erikseen sitä, hyväksymmekö ehdotetut päätöksentekomenettelyt.

Säännöt

Genvalin kriteerit tekevät makrotaloudellisesta rahoitusavusta jaettuun demokraattiseen, 
taloudelliseen ja maantieteelliseen läheisyyteen sekä IMF-järjestelmään ja rahoituskuriin 
perustuen ehdollista.

Menettelysäännöt ja ehdollisuus

Komissio ei ole muuttanut Genvalin kriteerien perusparametreja, vaikka joitakin vähäisempiä 
menettelysääntöjä on muutettu. Komissio on esimerkiksi poistanut EU:n osuutta 
rahoitusavusta koskevan enimmäismäärän käytön (5 artiklan 2 kohta) ja selittänyt sitä sillä, 
että enimmäismäärä on vaikea laskea ja epäkäytännöllinen. Vaikuttaa tarkoituksenmukaiselta 
antaa komissiolle riittävästi joustavuutta asianmukaisen osuuden määrittelyssä, jolloin 
vältetään menettelyllinen pakkopaita ja varmistetaan samalla jokaisen avustusohjelman 
demokraattinen valvonta.

Samaa logiikkaa sovelletaan avustusten ja lainojen väliseen jakoon. Komission ehdotus on 
hieman epämääräinen sen suhteen, millä tavoin avustusten ja lainojen välinen suhde 
määritellään, sillä siinä todetaan, että komissio ottaa huomioon "tuensaajamaan taloudellisen 
kehitystason", mutta ei selitetä, millä tavoin tätä analyysiä hyödynnetään (3 artiklan 1 kohta). 
Aikaisemmin avustukset ovat olleet osa makrotaloudellista rahoitusapua sellaisissa maissa, 
kuten Albania (2004), Bosnia-Herzegovina (2004), Georgia (2005 ja 2009), Libanon (2007), 
Moldova (2007 ja 2010) sekä Armenia (2009).

Parlamentti voisi valvoa tarkemmin avustuksia ja lainoja koskevaa päätöksentekoa. 
Enimmäismäärien osalta esittelijä katsoo, että on löydettävä tasapaino selkeiden sääntöjen ja 
sen välillä, että komissiolla on riittävästi liikkumavaraa räätälöidä apunsa kyseessä olevaan 
erityistilanteeseen. Kokemuksia on tapauksista, joissa makrotaloudellista rahoitusapua on 
käytetty ehdollisena lainojen anteeksiannon kaltaisena rahoituspakettina, ja esittelijä katsoo, 
että tätä käytäntöä olisi tulevaisuudessa vältettävä.

On tärkeää, että puiteasetuksessa säilytetään keskeinen täydentävä periaate, jonka mukaan 
makrotaloudellista rahoitusapua myönnetään ainoastaan, kun käytössä on IMF-ohjelma 
(6 artiklan 2 kohta). Tämä vaikuttaa asianmukaiselta, mutta olisi mahdollistettava myös 
tapauskohtainen poikkeaminen tästä säännöstä, jos olosuhteet niin edellyttävät. Esittelijä 
haluaisi korostaa, että makrotaloudellisen rahoitusavun on tuotava EU:lle lisäarvoa ja sitä olisi 
hyödynnettävä ainoastaan, jos EU:lla on jotakin annettavaa sen sijaan, että toimitaan IMF:n 
täydennyksenä. EU voisi joissakin tapauksissa, kuten Bosnia-Herzegovinan tapauksessa 
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(2004), harkita johtavan aseman ottamista makrotaloudellisen rahoitusavun operaatioissa.

Rahoitukseen oikeutetut maat

Tukikelpoisten maiden joukkoon kuuluvat EU:n ehdokasmaat, mahdolliset ehdokasmaat, 
Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvat maat ja lisäksi maat, jotka ovat "poliittisesti, 
taloudellisesti ja maantieteellisesti lähellä Euroopan unionia" (2 artikla). Käytännössä tämä 
jälkimmäinen kategoria on tarkoittanut entisiä neuvostotasavaltoja Keski-Aasiassa.

Esittelijä katsoo, että näitä "ylimääräisiä kumppaneita" olisi tarkasteltava huolellisesti ennen 
kuin ne mahdollisesti valitaan tuen piiriin virallisesti ja tapauskohtaisesti. Unionin olisi 
puututtava asiaan vain silloin, kun kyseessä on EU:lle koituva lisäarvo, ja on vaikea 
perustella, että Keski-Aasian entiset neuvostotasavallat ovat valintaa ajatellen poliittisesti, 
taloudellisesti tai maantieteellisesti riittävän lähellä EU:ta. Esittelijä katsoo, että vakauden 
EU:n välittömässä naapurustossa ja "eurooppalaistamisen" olisi oltava makrotaloudellisen 
rahoitusavun tärkeimpiä tavoitteita ja maat olisi hyväksyttävä mukaan näillä perusteilla.

Laajemmin tarkasteltuna komission olisi selitettävä paremmin maiden valintaa koskevat 
päätökset sekä makrotaloudellisen rahoitusavun ohjelmien ja EU:n muiden ulkoisten 
rahoitusvälineiden väliset suhteet ja tiedotettava niistä.

Poliittinen ehdollisuus

Genvalin kriteerien nojalla puiteasetuksessa asetetaan makrotaloudellisen rahoitusavun 
ennakkoedellytykseksi se, että "avunsaajamaassa kunnioitetaan tehokkaita demokraattisia 
mekanismeja, mukaan lukien parlamentaarista monipuoluejärjestelmää, oikeusvaltion 
periaatetta ja ihmisoikeuksia" (6 artiklan 1 kohta). Tämä vaikuttaa olevan täysin Lissabonin 
sopimukseen sisältyvän perusarvojen edistämistä ulkoisissa asioissa koskevan unionin 
vastuun mukaista.

Kokemus kuitenkin osoittaa, että tällaista ehdollisuutta harvoin noudatetaan. Esimerkiksi 
Euroopan parlamentin tilaamassa Euroopan politiikan tutkimuskeskuksen tutkimuksessa 
todetaan, että Ukrainan vuonna 2002 saama makrotaloudellinen rahoitusapu osoitti, ettei EU 
kiinnittänyt juurikaan huomiota poliittisiin ennakkoedellytyksiin. Tämä malli on toistunut 
muissakin tapauksissa ja ehdollisuuden soveltaminen voitaisiin kyseenalaistaa myös Kirgisiaa 
koskevassa mahdollisessa ohjelmassa.

Esittelijä katsoo, että ennakkoedellytysten soveltamista on lujitettava ja komission poliittinen 
arvio olisi virallistettava ja se olisi tuotava avoimemmin esiin. Mahdollisiin parannuksiin 
lukeutuvat kriteerit, joita komission on käytettävä, kuten kansainvälinen korruptio ja 
avoimuus. Näihin voitaisiin lisätä erityiset raportointivaatimukset sekä tehokkaampi arviointi, 
jossa ovat mukana Euroopan parlamentti ja tilintarkastustuomioistuin.

Makrotaloudellisen rahoitusavun tehokkuutta voitaisiin parantaa edelleen viittaamalla 
yhteisymmärryspöytäkirjassa selvästi demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeviin poliittisiin 
toimiin. On selvää, että joillakin rahoituksen vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä koskevilla 
toimilla (6 artiklan 4 ja 5 kohta) on demokraattinen sivuvaikutus, mutta pelkkä viittaus muihin 
unionin ulkopolitiikan painopisteisiin ei riitä. Yhteisymmärryspöytäkirjaan olisi tarpeen 
mukaan sisällytettävä ihmisoikeuksia ja demokraattisia järjestelyjä koskevia selkeitä toimia. 
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Lisäksi demokraattisten edellytysten heikentyminen voitaisiin sisällyttää syyksi maksun 
keskeyttämiseen (9 artiklan 4 kohta) siten, että annetaan riittävästi aikaa näiden edellytysten 
täyttämiseksi.

Yhteenvetona esittelijä katsoo, että ehdotetussa asetuksessa annetaan riittävästi painoarvoa 
unionin rahoituksellisille ja taloudellisille eduille, mutta siitä puuttuvat EU:n demokraattisia 
intressejä koskevat asianmukaiset säännökset.

Menettely

Komissio ehdottaa seuraavaa päätöksentekomenettelyä:

(i) tarkastelumenettely, kun kyse on

– makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämistä koskevista maakohtaisista 
päätöksistä (7 artiklan 2 kohta);

– sellaisten päätösten tekemisestä, jotka koskevat apuna annettujen varojen 
määrän vähentämistä, avun keskeyttämistä tai sen peruuttamista (5 artiklan 
3 kohta);

– tukitoimenpiteitä koskevien konsulttisopimusten hyväksymisestä, jos 
konsulttisopimusten yksikköarvo ylittää 250 000 euroa (10 artiklan 3 kohta);

(ii) neuvoa-antava menettely, kun kyseessä on yhteisymmärryspöytäkirjan, jossa apuun 
liittyvät toimenpiteet vahvistetaan, tekeminen edunsaajamaan kanssa (7 artiklan 
4 kohta).

Komission ehdotuksessa poistetaan tästä syystä tapauskohtaisesti käytettävä tavallinen 
lainsäätämisjärjestys kunkin makrotaloudellisen rahoitusavun kohdalla ja korvataan se 
päätöksellä, jonka komissio tekee ja neuvosto hyväksyy. Käytännössä parlamentti ei valvoisi 
tulevaisuudessa myönnettävää makrotaloudellista rahoitusapua. Säädösvallan siirron nojalla 
annettujen säädösten käyttö (SEUT-sopimuksen 290 artikla) ei koske yksittäistä päätöstä. On 
totta, että parlamentista tulisi asetuksen hyväksymisen jälkeen osavastuullinen 
makrotaloudellista rahoitusapua koskevista säännöistä, mutta tärkeä kysymys kuuluu, 
olemmeko valmiit luopumaan valtuuksistamme lainsäädäntövallan käyttäjänä.

Jäsenten olisi pantava merkille, että nykyinen komission ehdotus kattaa ainoastaan ajanjakson 
vuoden 2013 loppuun asti ja on siis tarkoitettu ainoastaan tilapäiseksi järjestelyksi. Sen 
jälkeen asetus korvataan (tai sitä muutetaan), jotta se vastaa muita uusia välineitä.

Komissio näet ehdottaa sellaisten päätöksentekomenettelyjen käyttöä, joita käytetään muissa 
ulkoisissa rahoitusvälineissä ja jotka ovat peräisin nykyisten rahoitusnäkymien alkuvaiheista 
(2007–2013) ja jotka pian korvataan uusilla välineillä ja päätöksentekorakenteilla. Tästä 
syystä ei vaikuta asianmukaiselta käyttää tässä tapauksessa esimerkkinä vanhoja 
päätöksentekomenettelyjä.

Esittelijä on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että muutokset ovat tarpeen selkeiden 
sääntöjen luomiseksi ja makrotaloudellista rahoitusapua koskevan päätöksenteon sujuvuuden 
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ja tehokkuuden lisäämiseksi. Ei ole kuitenkaan hyväksyttävää, että makrotaloudellista 
rahoitusapua koskevasta parlamentaarisesta valvonnasta luovutaan täysin. Meidän olisi 
harkittava vaihtoehtoja, joiden avulla parlamentti voisi valvoa kaikkea makrotaloudellista 
rahoitusapua ja suojella Lissabonin sopimuksen mukaisia valtaoikeuksiaan.


