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Įvadas

ES makrofinansinė pagalba (toliau MFP) buvo pradėta teikti 1990 m. siekiant suteikti 
finansinę pagalbą toms trečiosioms šalims, kurios patiria trumpalaikių mokėjimų balanso 
sunkumų.  Iki šiol iš viso patvirtinti 55 MFP sprendimai 23 šalims, kurių bendra suma bendra 
įsipareigojimų suma dotacijų ir paskolų forma arba kaip jų derinys sudaro 7,2 mlrd. EUR. 

Pastaraisiais metais Tarptautinės prekybos komitetas dalyvavo teikiant MFP visų pirma pagal 
konsultavimosi procedūrą, o įsigaliojus Lisabonos sutarčiai dalyvaudamas priimant bendrus 
sprendimus. Pagal Lisabonos sutartį tinkama teisinė bazė priimti spendimus dėl MFP teikimo 
yra SESV 209 straipsnio 1 dalis ir 212 straipsnio 2 dalis, priklausomai nuo to, ar pagalbą 
gauna besivystanti šalis, ar ne. Abiem atvejais taikoma įprasta teisėkūros procedūra.

Pagal Lisabonos sutartį buvo patvirtinti du sprendimai: Ukrainai ir Moldavijai. Trečiojo 
sprendimo priėmimas sustabdytas dėl procedūrinių nesutarimų: EP primygtinai reikalauja, 
kad susitarimo memorandumas būti priimamas taikant patariamąją procedūrą, kaip tai buvo 
daroma Ukrainos ir Moldavijos atvejais, tačiau Taryba nori taikyti nagrinėjimo procedūrą.

Iki šiol ES sprendimus dėl MFP priimdavo vadovaudamasi Tarybos 2002 m. spalio mėnesį 
patvirtintais vadinamaisiais Ženvalio kriterijais, kurie buvo taikomi priimant atskirus 
teisėkūros sprendimus. Parlamentas, laikydamasis nuomonės, kad ši padėtis nepatenkinama, 
savo 2003 m. rezoliucijoje prašė priimti MPF pagrindų reglamentą, taigi Komisijos 
pasiūlymas yra tiesioginis atsakas į šį reikalavimą. 

Komisijos pasiūlymas 

Pagrindiniai Komisijos pasiūlymo tikslai: 

– parengti oficialią MFP trečiosioms šalims teisinę priemonę,

– numatyti greitesnį, veiksmingesnį ir racionalesnį sprendimų dėl atskirų MPF veiksmų 
priėmimo procesą,

– susitarti dėl ES institucijoms taikomų taisyklių ir sąlygų (EP turėtų būti įtrauktas į šių 
taisyklių rengimą), 

– atnaujinti ir paaiškinti kai kurias taisykles, visų pirma, susijusias su MPF geografine 
aprėptimi,

– suderinti sprendimų dėl MPF priėmimą su kitomis išorės finansinės pagalbos priemonėmis. 

Komisija savo tarnybų darbiniame dokumente išreiškė susirūpinimą dėl dabartinės padėties, 
susijusios su atskirų teisėkūros sprendimų priėmimu, ypač atsižvelgiant į privalomą aštuonių 
savaičių konsultavimąsi su nacionaliniais parlamentais. Nors MFP labai prisidėjo prie 
makroekonominio stabilumo ES kaimynystės šalyse, dėl galiojančių procedūrų ši priemonė 
tampa mažiau veiksminga ir skaidri. 

Pagrindimuose Komisija sumaišė du skirtingus klausimus: MFP efektyvumo tikslą ir tai, kad 
reikia susitarti dėl aiškių MFP išmokėjimo taisyklių ir sąlygų. Pranešėjas siūlo diskusijų metu, 
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visų prima, nuspręsti, ar pritariama MFP valdymo taisyklėms, ir atskirai aptarti, ar pritariama 
siūlomoms sprendimų priėmimo procedūroms.

Taisyklės

Taikant Ženvalio kriterijus MFP priklauso nuo to, ar šalys artimos Europos Sąjungai 
politiškai, ekonomiškai ir geografiškai, taip pat nuo to, ar numatyta MFP sistema ir finansinė 
disciplina. 

Procedūrinės taisyklės ir sąlygos

Komisija nepakeitė pagrindinių Ženvalio kriterijų nuostatų, tačiau buvo pakeistos kai kurios 
mažiau svarbios procedūrinės taisyklės. Pavyzdžiui, Komisija išbraukė ES teikiamos pagalbos 
dydžio ribas (5 straipsnio 2 dalis), nes jas sunku suskaičiuoti ir jos neturi praktinės reikšmės. 
Palankiai vertinama tai, kad Komisija suteikia pakankamai lankstumo nustatant tinkamą 
koeficientą ir galima išvengti procedūrinių apribojimų, tuo pačiu užtikrinant, kad būtų 
atliekama kiekvienos pagalbos programos demokratinė priežiūra. 

Tos pačios taisyklės taikomos atskiriant dotacijas ir paskolas. Komisijos pasiūlymas šiek tiek 
neaiškus dotacijų ir paskolų koeficiento nustatymo atžvilgiu, teigiama, kad „Komisija 
atsižvelgia į pagalbą gaunančios šalies ekonominio išsivystymo lygį“ (3 straipsnio 1 dalis), 
tačiau nepaaiškinama, kaip ši analizė naudojama. Anksčiau, pagal MFP dotacijos skirtos 
tokioms šalims, kaip Albanija (2004 m.), Bosnija ir Hercegovina (2004 m.), Gruzija (2005 m. 
ir 2009 m.), Libanas (2007 m.), Moldavija (2007 m. ir 2010 m.) ir Armėnija (2009 m.). 

EP galėtų vykdyti nuoseklesnę priežiūrą sprendimų dėl dotacijų ir paskolų skyrimo priėmimo 
aspektu. Pranešėjas mano, kad kaip ir ribų klausimu reikia pasiekti pusiausvyrą, viena vertus, 
nustatant aiškias taisykles ir, antra vertus, suteikiant Komisijai pakankamai laisvės teikiamą 
pagalbą pritaikyti prie konkrečios padėties. Anksčiau yra buvę atvejų, kai MFP buvo suteikta, 
kaip finansinis paketas, panašus į sąlyginį atleidimą nuo skolos, pranešėjas mano, kad ateityje 
tokios praktikos reikėtų vengti.

Labai svarbu, kad pagrindų reglamente išliktų labai svarbus papildomumo principas, pagal 
kurį MFP turėtų būti teikiama su sąlyga, kad egzistuoja TVF programa (6 straipsnio 2 dalis). 
Ši nuostata priimtina, tačiau būtų galima numatyti, kad tam tikromis aplinkybėmis atskirai 
apvarsčius kiekvieną atvejį galėtų būti daroma išimtis. Pranešėjas norėtų pabrėžti, kad MFP 
turi teikti papildomą ES vertę ir turėtų būti teikiama tik tais atvejais, kai ES gali duoti ką nors 
naujo, o ne būti tik papildomu TVF lėšų šaltiniu. Tam tikrais atvejais ES galėtų apsvarstyti 
galimybę vadovauti MFP veiksmams, kaip tai buvo daroma Bosnijos ir Hercegovinos atveju 
(2004 m.). 

Į finansavimą galinčios pretenduoti šalys

Į finansavimą galinčios pretenduoti šalys apima šalis kandidates, potencialias šalis kandidates, 
EKP dalyvaujančias šalis ir, išskirtinėmis aplinkybėmis, kitas trečiąsias šalis, kurios artimos 
Europos Sąjungai politiškai, ekonomiškai ir geografiškai. Praktikoje į paskutinę kategoriją 
patenka buvusios Sovietų Sąjungos respublikos Centrinėje Azijoje. 

Pranešėjas mano, kad šios, vadinamosios, papildomos partnerės turėtų būti nuodugniai 
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patikrintos numatant galimybę oficialiai tvirtinti kiekvienos iš jų atranką. Sąjunga turėtų 
prisidėti tik tais atvejais, kai yra pridėtinė ES vertė, ir sunkų pagrįsti tai, kad buvusios 
sovietinės Centrinės Azijos respublikos yra pakankamai artimos ES politiškai, ekonomiškai ar 
geografiškai, kad atitiktų šį kriterijų. Pranešėjo nuomone artimiausių ES kaimyninių šalių 
stabilumas ir priartinimas prie Europos turėtų būti pagrindiniai MFP tikslai ir šalys turėtų būti 
atrenkamos į tai atsižvelgiant. 

Platesniu aspektu, Komisija turėtų tinkamiau paaiškinti ir atskleisti savo sprendimus apie šalių 
atranką ir MFP programų bei kitų ES išorės finansavimo priemonių tarpusavio sąveiką. 

Politinės sąlygos

Ženvalio kriterijais vadovaujantis parengtame pagrindų reglamente MFP teikiama su sąlyga, 
kad „šalis turi veiksmingus demokratinius mechanizmus, įskaitant daugiapartines 
parlamentines sistemas, laikosi teisinės valstybės principų ir gerbia žmogaus teisės“ (6 
straipsnio 1 dalis). Iš pirmo žvilgsnio ši nuostata suderina su Lisabonos sutartyje numatyta 
Sąjungos atsakomybe išorės santykiuose skatinti pagrindines vertybes. 

Tačiau iš patirties žinoma, kad ši sąlyga retai taikoma. Pavyzdžiui, EP užsakymu atliktame 
Europos politikos studijų centro tyrime teigiama, kad 2002 m. Ukrainai suteikta MFP rodo, 
jog ES nelabai atsižvelgia į politines sąlygas. Šis elgesio modelis pasitvirtino ir kitais atvejais, 
taip pat nepasitikėjimą gali kelti sąlygų taikymas svarstant galimą programą Kirgizstanui.

Pranešėjas mano, kad reiktų tvirčiau taikyti išankstines sąlygas, o Komisijos politinis 
vertinimas turėtų tapti oficialesnis ir skaidrus.  Taip pat būtų galima patobulinti nuorodas į 
kriterijus, kuriais Komisija turi vadovautis, pavyzdžiui, tarptautinės korupcijos ir skaidrumo 
rodiklius. Galėtų būti numatyti papildomi atsiskaitymo reikalavimai ir veiksmingesnis 
vertinimas, kuriame dalyvautų EP ir Audito Rūmai. 

MFP demokratinis veiksmingumas galėtų būti patobulintas numatant aiškią nuorodą į 
susitarimo memorandumo demokratijos ir žmogaus teisių politikos priemones. Aišku, kad kai 
kurios priemonės, skirtos finansinės atsiskaitomybės ir skaidrumo skatinimui (6 straipsnio 4 ir 
5 dalys), turi demokratijos aspektą, tačiau neužtenka tik paminėti kitus Sąjungos išorės 
politikos prioritetus. Susitarimo memorandume, jeigu taikoma, reikėtų numatyti aiškias 
žmogaus teisių ir demokratijos priemones. Be to, pablogėjusios demokratijos sąlygos galėtų 
būti numatytos kaip priežastis pagalbos mokėjimui laikinai sustabdyti (9 straipsnio 4 dalis) 
suteikiant pakankamai laiko tam, kad būtų laikomasi būtinų sąlygų . 

Pranešėjas apibendrindamas mano, kad šioje reglamento redakcijoje atkreipiama pakankamai 
dėmesio į Sąjungos finansinius ir ekonominius interesus, tačiau joje nėra nuostatų, 
užtikrinančių demokratinį Sąjungos interesą.  

Procedūra

Komisija numato šias sprendimų priėmimo procedūras:

(i) nagrinėjimo procedūra, taikoma:

– priimant kiekvienai šaliai atskirus sprendimus suteikti makrofinansinę pagalbą 
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(7 straipsnio 2 dalis);

– priimant sprendimus sumažinti pagalbos lėšų sumą, pagalbą laikinai sustabdyti 
arba nutraukti (5 straipsnio 3 dalis);

– pritariant paramos priemonių konsultavimo sutartims, kai jų vienetinė vertė 
viršija 250 000 EUR (10 straipsnio 3 dalis); 

(ii) patariamoji procedūra taikoma pritariant susitarimo memorandumui su pagalbą 
gaunančia šalimi dėl su pagalba susijusių politikos priemonių (7 straipsnio 4 dalis).

Taigi Komisijos pasiūlyme priimant sprendimus dėl kiekvieno atskiro MFP teikimo atvejo 
netaikoma įprasta teisėkūros procedūra ir ji pakeičiama sprendimais, kuriuos priima Komisija 
ir tvirtina Taryba. EP praktiškai neturėtų vaidmens prižiūrint MFP. Deleguotųjų aktų taikymas 
(SESV 290) nenumatytas jokiems sprendimams. Tiesa, kad priimdamas reglamentą EP taps 
bendrai atsakingu už MFP taisykles, tačiau labai svarbus klausimas: ar mes norime atsisakyti 
savo teisės aktų leidėjų galių? 

Parlamento nariai turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad šiame Komisijos pasiūlyme numatytas 
laikotarpis truks tik iki 2013 m. pabaigos, taigi šis dokumentas laikinas. Vėliau reglamentas 
bus pakeistas (arba pakeistas iš dalies) siekiant jį suderinti su naujomis priemonėmis. 
Komisija siūlo naudoti sprendimų priėmimo procedūras, kurios būtų panašios į kitoms išorės 
finansavimo priemonėms taikomas procedūras, nors jos buvo patvirtintos šiam finansinės 
perspektyvos laikotarpiui (2007–2013 m.), t. y. laikotarpiui prieš įsigaliojant Lisabonos 
sutarčiai, ir kurios greitai bus pakeistos naujomis priemonėmis ir sprendimų priėmimo 
struktūromis. Taigi neatrodo, kad šiuo atveju būtų tikslinga vadovautis senų sprendimų 
priėmimo procedūrų pavyzdžiu. 

Pranešėjas sutinka su Komisija, kad reikia pokyčių siekiant nustatyti aiškias taisykles ir 
sukurti sklandų ir veiksmingą spendimų dėl MFP teikimo priėmimo procesą. Tačiau 
nepriimtina visiškai atsisakyti parlamentinės priežiūros. Reikėtų apsvarstyti sprendimus, kurie 
sudarytų galimybes EP vykdyti kiekvienos MFP kontrolę ir ginti pagal Lisabonos sutartį 
mums suteiktas privilegijas.


