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Bevezetés

Az EU által nyújtott makroszintű pénzügyi támogatást (Macro-Financial Assistance – MFA) 
1990-ben vezették be a rövid távú fizetésimérleg-problémákkal küzdő harmadik országok 
pénzügyi megsegítése céljából. Eddig összesen 55 makroszintű pénzügyi támogatásról szóló 
határozatot hagytak jóvá, amelyből 23 ország részesült, és az említett – vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, vagy a kettő kombinációja formájában megvalósuló – támogatás 7,2 milliárd 
EUR-t tesz ki. 

Az utóbbi években az INTA részt vett az MFA biztosításában, eleinte a konzultációs eljárás 
keretében, majd a Lisszaboni Szerződés hatályba lépése óta társ-jogalkotói minőségében. A 
Lisszaboni Szerződés értelmében az MFA-t nyújtó határozatok megfelelő jogalapját az 
EUMSZ 209. cikkének (1) bekezdése és 212. cikkének (2) bekezdése képezi, attól függően, 
hogy a támogatás kedvezményezettje fejlődő ország vagy sem. Mindkét esetben a rendes 
jogalkotási eljárás alkalmazandó.

A Lisszaboni Szerződés alapján két határozat került elfogadásra Ukrajna és Moldova 
vonatozásában. A harmadik, Grúziára vonatkozó határozat egy az eljárásra vonatkozó 
nézeteltérés miatt még függőben van: az EP ragaszkodik hozzá, hogy az egyetértési 
megállapodás elfogadása az Ukrajna és Moldova esetében alkalmazott „tanácsadó bizottsági 
eljárás” keretében történjék, míg a Tanács a „vizsgálóbizottsági eljárást” részesítené 
előnyben. 

Az MFA-val kapcsolatos döntéseket az EU mindeddig a Tanács 2002. októberi ún. „genvali 
kritériumai” alapján hozta meg, melyek eseti jogalkotási határozatok tárgyát képezték. Mivel 
az EP ezt a helyzetet nem találta kielégítőnek, 2003-as állásfoglalásában egy az MFA-ra 
vonatkozó keretrendelet elfogadására szólított fel, így a Bizottság javaslata közvetlen válasz 
erre a kérésre. 

A Bizottság javaslata 

A Bizottság szerint a javaslat fő célkitűzései a következők: 

– hivatalos jogi eszköz létrehozása a harmadik országoknak nyújtandó makroszintű pénzügyi 
támogatáshoz,

– a döntéshozatal gyorsabbá, hatékonyabbá és egyszerűbbé tétele az egyes MFA-műveletek 
tekintetében, 

– megegyezés az uniós intézmények között a szabályokról és feltételekről (annak érdekében, 
hogy az EP a szabályok „társtulajdonosává” váljék),

– a szabályok némelyikének aktualizálása és egyértelművé tétele, nevezetesen az MFA 
földrajzi hatályára vonatkozóan,

– az MFA döntéshozatali eljárásainak összehangolása más külső támogatási eszközökkel.  

A Bizottság belső munkadokumentumában aggodalmának adott hangot a jelenlegi helyzettel 
(eseti jogalkotási határozatok alkalmazása) kapcsolatban, különös tekintettel a nemzeti 
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parlamentek számára kötelező módon biztosítandó nyolc hetes konzultációs jogra.  Bár az 
MFA értékes hozzájárulást jelentett a makrogazdasági stabilitáshoz az EU-val szomszédos 
országokban, a jelenlegi eljárások általában kedvezőtlenül befolyásolják a támogatás 
hatékonyságát és átláthatóságát. 

A Bizottság indokolásaiban összevont két eltérő kérdéskört: az egyik az MFA hatékonyabbá 
tétele, a másik pedig az MFA kifizetésére vonatkozó egyértelmű szabályok és feltételek közös 
kialakításának szükségessége. Az előadó az eszmecsere szempontjából hasznosnak látná, ha 
először azt vizsgálnánk meg, hogy egyetértünk-e az MFA-ra vonatkozó szabályokkal, majd 
ettől elkülönítve tárgyalnánk, hogy egyetértünk-e a javasolt döntéshozatali eljárásokkal.

A szabályok

A „genvali kritériumok” az MFA révén nyújtott segítséget közös demokratikus értékekhez, 
gazdasági és földrajzi közelséghez, valamint egy IMF-program meglétéhez és pénzügyi 
fegyelemhez kötik. 

Eljárási szabályok és feltételesség

A Bizottság nem változtatta meg a „genvali kritériumok” alapvető paramétereit, néhány 
kisebb jelentőségű eljárási szabályt azonban módosított. Így például a Bizottság megszüntette 
a támogatáshoz való uniós hozzájárulás arányára vonatkozó felső korlátozásokat (5. cikk (2) 
bekezdés), arra hivatkozva, hogy kiszámításuk nehézkes és gyakorlati szempontból nem 
célravezető. Célravezetőnek tűnik, hogy a Bizottság kellő szabadságot kapjon a megfelelő 
arány meghatározásához, és ne korlátozzák eljárási kötöttségek, biztosítva ugyanakkor, hogy 
minden segítségnyújtási programot demokratikus ellenőrzés alá vessenek. 

Ugyanez a logika vonatkozik a támogatásokra és a hitelekre. A Bizottság javaslata nem 
kellően egyértelmű a támogatások és a hitelek egymáshoz való aránya meghatározásának 
tekintetében, mivel egyrészt kijelenti, hogy figyelembe kell venni „a kedvezményezett ország 
gazdasági fejlettségének szintjét”, de nem fejti ki, hogy ezt az elemzést miként használják 
majd (3. cikk (1) bekezdés). Korábban a támogatások részét képezték a többek közt Albánia 
(2004), Bosznia-Hercegovina (2004), Grúzia (2005 és 2009), Libanon (2007), Moldova (2007 
és 2010) és Örményország (2009) részére nyújtott MFA-nak. 

Az EP fokozottabb ellenőrzést vezethetne be a támogatásokra és kölcsönökre vonatkozó 
határozathozatal tekintetében. Akár a plafonértékek esetében, az előadó itt is úgy véli, hogy 
egyrészt a világos szabályokat kell megállapítani, másrészt teret kell biztosítani a Bizottság 
számára, hogy a segítségnyújtást a konkrét helyzethez igazítsa. A múltban előfordultak olyan 
esetek, hogy az MFA-t feltételekhez kötött adósságtörlő támogatáshoz hasonló pénzügyi 
csomagként használták fel, és az előadó úgy véli, hogy ez a gyakorlat a jövőben kerülendő.

Fontos, hogy a keretrendelet ragaszkodik ahhoz a központi kiegészítő alapelvhez, hogy az 
MFA-t csak akkor szabad odaítélni egy országnak, ha ott IMF-program működik (6.cikk (2) 
bekezdés). Ez célravezetőnek tűnik, ugyanakkor fontolóra kell venni, hogy bizonyos 
körülmények közt a kedvezményezettet ez alól eseti alapon mentesíteni lehessen. Az előadó 
hangsúlyozni szeretné, hogy az MFA-nak uniós hozzáadott értékkel kell rendelkeznie, és 
alkalmazására csak akkor kerülhet sor, ha az EU valódi hozzájárulásra képes, ahelyett, hogy 
csupán az IMF-kölcsönök kiegészítésére szolgálna. Az EU bizonyos esetekben fontolóra 
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vehetné, hogy vezető szerepet vállal az MFA-műveletekben, ahogyan azt Bosznia-
Hercegovina esetében tette (2004). 

Támogatható országok

A makroszintű pénzügyi támogatásra jogosult országok az EU-tagjelölt és lehetséges 
országok, az európai szomszédságpolitika által érintett országok és kivételes esetben további 
olyan országok, amelyek „szoros politikai, gazdasági és földrajzi kapcsolatban” állnak az 
Európai Unióval (2. cikk). Ez az utolsó kategória a gyakorlatban a közép-ázsiai volt szovjet 
köztársaságokat jelenti. 

Az előadó véleménye szerint ezeket a „további partnereket” közelről meg kell vizsgálni, 
megteremtve annak lehetőségét, hogy kiválasztásukra eseti alapon történő hivatalos 
jóváhagyással kerüljön sor. Az Uniónak csak uniós hozzáadott érték megléte esetén indokolt 
támogatásokat fizetnie, és nehezen vitatható, hogy a közép-ázsiai volt szovjet köztársaságok 
politikailag, gazdaságilag vagy földrajzilag elég szoros kapcsolatban állnak az Unióval ahhoz, 
hogy jogosultak lehessenek. Az előadó megítélése szerint indokolt, hogy az EU közvetlen 
szomszédságának stabilitása és az „európaizálás” legyen az MFA fő célkitűzése, és az 
országokat ennek megfelelően kell jóváhagyni. 

Tágabb összefüggésben a Bizottságnak jobban meg kell indokolnia és nyilvánosságra kell 
hoznia az országok kiválasztására vonatkozó döntéseit, valamint az MFA-programok és az 
EU más külső finanszírozási eszközei közötti összefüggéseket. 

Politikai feltételrendszer

A „genvali kritériumokból” kiindulva a keretrendelet az MFA-támogatást ahhoz a feltételhez 
köti, hogy „a kedvezményezett ország tartsa tiszteletben a hatékonyan működő demokratikus 
mechanizmusokat, többek között a többpárti parlamentáris rendszert, a jogállamiságot és az 
emberi jogokat” (6. cikk (1) bekezdés). Elvileg úgy tűnik, ez összhangban van az Unió 
Lisszaboni Szerződés szerinti felelősségével, amely szerint külpolitikájának támogatnia kell 
alapértékeit. 

A tapasztalatok szerint azonban ezt a feltételrendszert a gyakorlatban ritkán alkalmazzák. Az 
Európai Politikatudományi Központ (CEPS) által az EP megbízásából készült tanulmány 
szerint az Ukrajnának nyújtott 2002-es MFA azt mutatta, hogy az EU „kevéssé vette 
figyelembe a politikai előfeltételeket”. Ez a minta más esetekben is megismétlődött, és a 
feltételrendszer alkalmazása ugyanilyen mértékben megkérdőjelezhető a Kirgizisztán számára 
nyújtott lehetséges programmal kapcsolatban is.

Az előadó úgy véli, hogy az előfeltételek alkalmazását meg kell erősíteni, és a Bizottság által 
végzett politikai értékelést formalizáltabbá és átláthatóbbá kell tenni. Előrelépést 
jelenthetnének többek között a Bizottság által kötelezően alkalmazandó referenciák, például a 
korrupcióra és átláthatóságra vonatkozó nemzetközi referenciaértékek. Ezt konkrét 
jelentéstételi követelmények, valamint az EP és a Számvevőszék bevonásával történő 
hatékonyabb értékelés egészíthetné ki. 

Az MFA demokratikus hatékonyságát tovább javíthatnák a demokratikus és emberi jogi 
politikákra vonatkozó, az egyetértési megállapodásban lefektetett konkrét utalások. A 
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pénzügyi elszámoltathatóság és átláthatóság erősítésére irányuló intézkedések (a 6. cikk (4) és 
(5) bekezdése) némelyikének egyértelműen vannak demokratikus mellékhatásai, de a „más, 
az Unió külpolitikájával összefüggő prioritások” megemlítése nem elegendő. Adott esetben 
az emberi jogokra és a demokratikus mechanizmusokra vonatkozó kifejezett intézkedéseket 
kell belefoglalni az egyetértési megállapodásokba. Emellett a támogatás folyósításának 
felfüggesztése (9. cikk (4) bekezdés) indokaként meg kell nevezni a demokratikus feltételek 
romlását is, egyúttal elegendő időt adva e feltételek teljesítésére. 

Összefoglalva, az előadó úgy érzi, hogy jelenlegi formájában a rendelet elegendő hangsúlyt 
fektet az Unió pénzügyi és gazdasági érdekeire, de az EU demokratikus érdekeit szolgáló 
megfelelő rendelkezések hiányoznak.  

Az eljárás

A Bizottság az alábbi határozathozatali eljárást vezeti be:

i. vizsgálóbizottsági eljárás:

– az MFA megadására vonatkozó országspecifikus határozatok elfogadására (7. 
cikk (2) bekezdés);

– a támogatás keretében rendelkezésre bocsátott finanszírozás összegének 
csökkentésére, a támogatás felfüggesztésére vagy megszüntetésére vonatkozó 
határozatok elfogadására (5. cikk (3) bekezdés);

– a támogató intézkedésekkel összefüggő, 250 000 EUR egyedi értéket 
meghaladó tanácsadói szerződések jóváhagyására; 

ii. tanácsadó bizottsági eljárás a kedvezményezett országgal az egyetértési 
megállapodásban foglalt szakpolitikai intézkedések tekintetében történő megállapodás 
esetén (7. cikk (4) bekezdés).

A Bizottsági javaslat tehát megszünteti a minden egyes MFA esetében külön lefolytatott 
rendes jogalkotási eljárást, és ennek helyébe a Bizottság által a Tanács jóváhagyásával 
meghozott határozatot állítja. A gyakorlatban az EP-nek nem lenne szerepe a jövőbeli MFA-k 
ellenőrzésében. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (EUMSZ 290. cikke) alkalmazása 
nincs előirányozva az egyedi döntések esetében. Igaz, hogy a rendelet elfogadásával az EP az 
MFA szabályainak „társtulajdonosává” válik, de fontos kérdés, hogy fel kívánjuk-e adni 
társjogalkotói hatásköreinket. 

Emlékeztetem a képviselőket arra, hogy a jelenlegi bizottsági javaslat csupán a 2013 végéig 
tartó időszakra szól, így átmeneti intézkedésnek szánják. Ezt követően a rendeletet lecserélik 
(vagy módosítják), hogy összhangba kerüljön a többi új eszközzel. 
A Bizottság tehát a jelenlegi (a 2007–2013 közötti időszakra szóló) pénzügyi terv kezdetétől 
bevezetett többi (Lisszabon előtti) külső finanszírozási eszközhöz hasonló határozathozatali 
eljárás alkalmazását javasolja, amelyet hamarosan új eszközök és határozathozatali struktúrák 
váltanak fel. A régi határozathozatali eljárások példaként történő alkalmazása ebben az 
esetben tehát nem tűnik helyénvalónak. 
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Az előadó egyetért a Bizottsággal abban, hogy változásokra van szükség a világos szabályok 
lefektetése és az MFA-val kapcsolatos határozathozatal zökkenőmentessége és hatékonysága 
érdekében. Az MFA feletti parlamenti ellenőrzés teljes megszüntetése azonban 
elfogadhatatlan. Olyan lehetőségeket kell megvizsgálnunk, amelyek lehetővé teszik az EP 
számára minden egyes MFA ellenőrzését, és védik a Lisszaboni Szerződésben lefektetett 
előjogainkat.


