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Ievads

ES makrofinansiālās palīdzības (MP) programmas darbība tika sākta 1990. gadā, lai piešķirtu 
finansiālo palīdzību trešām valstīm, kurām radušās īstermiņa grūtības saistībā ar maksājumu 
bilanci. Līdz šim ir apstiprināti 55 MP lēmumi attiecībā uz 23 valstīm, un kopējā finansiālās 
palīdzības summa, kas ir piešķirta dotāciju un aizdevumu veidā, ir EUR 7,2 miljardi. 

Pēdējo gadu laikā Starptautiskās tirdzniecības komiteja ir piedalījusies MP finansēšanā —
sākotnēji saskaņā ar konsultāciju procedūru, bet kopš Lisabonas līguma parakstīšanas tā 
līdzdarbojas kā viena no likumdevējiem. Saskaņā ar Lisabonas līgumu atbilstīgais tiesiskais 
pamatojums MP piešķiršanai ir Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 209. panta 
1. punkts un 212. panta 2. punkts — atkarībā no tā, vai saņēmēja ir jaunattīstības valsts. Abos 
gadījumos piemēro parasto likumdošanas procedūru.

Saskaņā ar Lisabonas līgumu ir pieņemti divi lēmumi par Ukrainu un Moldovu. Trešais 
lēmums par Gruziju ir atlikts ar procedūru saistītu domstarpību dēļ: Eiropas Parlaments uzstāj, 
ka saprašanās memoranda pieņemšanai saistībā ar Ukrainu un Moldovu būtu jāizmanto 
konsultāciju procedūra, savukārt Padome vēlas izmantot pārbaudes procedūru.

Līdz šim ES lēmumus par MP ir pieņēmusi, pamatojoties uz Padomes 2002. gadā 
pieņemtajiem tā dēvētajiem GENVAL kritērijiem, pieņemot leģislatīvos lēmumus attiecībā uz 
katru konkrēto gadījumu. Uzskatot šo situāciju par neapmierinošu, Eiropas Parlaments 
2003. gada rezolūcijā aicināja pieņemt pamatregulu par MP, un tādējādi Komisijas 
priekšlikums ir tieša reakcija uz šo prasību. 

Komisijas priekšlikums

Komisija uzskata, ka tās priekšlikuma galvenie mērķi ir šādi: 

– izveidot oficiālu juridisko instrumentu MP sniegšanai trešām valstīm,

– ieviest ātrāku, efektīvāku un racionalizētu lēmumu pieņemšanas gaitu attiecībā uz 
atsevišķām MP darbībām,

– vienoties par noteikumiem un nosacījumiem ES iestāžu vidū (lai nodrošinātu Eiropas 
Parlamentam „noteikumu līdzīpašnieka” pilnvaras),

– atjaunināt un precizēt atsevišķus noteikumus, galvenokārt saistībā ar MP ģeogrāfisko 
piemērošanas jomu,

– vienādot lēmumu pieņemšanas gaitu attiecībā uz MP un citiem ārējā finansējuma atbalsta 
instrumentiem. 

Dienestu darba dokumentā Komisija pauda bažas par pašreizējo situāciju saistībā ar lēmumu 
pieņemšanu attiecībā uz katru konkrēto gadījumu, jo īpaši, ņemot vērā obligāto valstu 
parlamentu apspriešanos astoņu nedēļu garumā. Lai gan MP sniegšana ir ievērojami 
veicinājusi makroekonomikas stabilitāti ES kaimiņvalstīs, tomēr ir novērojama tendence, ka 
spēkā esošās procedūras mazina tās efektivitāti un pārredzamību. 
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Savā pamatojumā Komisija ir sajaukusi divus atšķirīgus jautājumus: mērķi palielināt MP 
efektivitāti un vajadzību vienoties par skaidriem noteikumiem un nosacījumiem par MP 
izmaksu. Referents šajā diskusijā ieteiktu vispirms noskaidrot, vai mēs piekrītam 
noteikumiem, ar ko regulē MP, un atsevišķi izskatīt jautājumu par to, vai mēs atbalstām 
ierosinātās lēmumu pieņemšanas procedūras.

Noteikumi

GENVAL kritēriji paredz, ka MP sniegšana ir atkarīga no kopīgiem demokrātiskajiem un 
ekonomiskajiem principiem, ģeogrāfiskās atrašanās vietas tuvuma, kā arī no tā, vai ir MP 
shēmas un finanšu disciplīna. 

Procedūras noteikumi un nosacījumi

Komisija nav mainījusi GENVAL kritēriju pamatparametrus, bet ir laboti atsevišķi mazāk 
svarīgi ar procedūru saistīti noteikumi. Piemēram, Komisija ir atcēlusi ES sniegtās palīdzības 
proporcijas ierobežojumus (5. panta 2. punkts), paskaidrojot, ka tos ir grūti aprēķināt un tie ir 
nepraktiski. Šķiet adekvāti, ka Komisijai ir piešķirta pietiekama rīcības brīvība attiecībā uz 
atbilstīgas proporcijas noteikšanu un ir novērsti procedūras ierobežojumi, tajā pašā laikā 
nodrošinot katras palīdzības programmas demokrātisku pārbaudi. 

Tāda pati pieeja attiecas uz dotāciju un aizdevumu dalījumu. Komisijas priekšlikums attiecībā 
uz to, kā noteikt dotāciju un aizdevumu proporciju, ir mazliet neskaidrs, norādot, ka Komisija 
ņems vērā „saņēmējvalsts ekonomiskās attīstības līmeni”, nepaskaidrojot, kā šī analīze tiks 
izmantota (3. panta 1. punkts). Agrāk dotācijas ietilpa MP, ko sniedza tādām valstīm kā 
Albānija (2004. gadā), Bosnija un Hercegovina (2004. gadā), Gruzija (2005. un 2009. gadā), 
Libāna (2007. gadā), Moldova (2007. un 2010. gadā) un Armēnija (2009. gadā). 

EP varētu ieviest rūpīgāku lēmumu pieņemšanas gaitas pārbaudi attiecībā uz dotācijām un 
aizdevumiem. Referents uzskata, ka, tāpat kā ierobežojumu gadījumā, ir jāpanāk līdzsvars 
starp skaidriem noteikumiem un Komisijas iespēju pielāgot tās sniegto atbalstu konkrētajai 
situācijai. Ir bijuši gadījumi, kad MP ir izmantota kā finanšu pakete, kas līdzinās uz 
nosacījumiem balstītām parādu atlaišanas dotācijām, un referents uzskata, ka turpmāk šāda 
prakse būtu jānovērš.

Svarīgi norādīt, ka pamatregulā ir saglabāts centrālais komplimentaritātes princips, paredzot, 
ka MP būtu jāpiešķir tikai tad, ja ir SVF programma (6. panta 2. punkts). Tas šķiet adekvāti, 
tomēr varētu apsvērt iespēju atsevišķos gadījumos atkāpties no šī noteikuma, ja apstākļi rada 
šādu vajadzību. Referents vēlētos uzsvērt, ka, sniedzot MP, ir jānodrošina pievienotā vērtība 
saistībā ar ES dalību, un šī palīdzība būtu jāizmanto tikai tad, ja ES var sniegt ieguldījumu, 
nevis jāizmanto kā SVF papildinājums. ES atsevišķos gadījumos varētu apsvērt vadības 
uzņemšanos MP darbībās, kā tas bija Bosnijas un Hercegovinas gadījumā (2004. gadā). 

Valstis, kurām ir tiesības saņemt atbalstu

To valstu vidū, kurām ir tiesības saņemt atbalstu, ir ES kandidātvalstis, potenciālās 
kandidātvalstis, valstis, uz kurām attiecas Eiropas kaimiņattiecību politika, un īpašos 
gadījumos valstis, kuras ir „saistītas ar Eiropas Savienību politiskā, ekonomiskā vai 
ģeogrāfiskā ziņā” (2. pants). Praksē pēdējā kategorija ir attiecināta uz bijušajām Padomju 
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Savienības republikām Centrālāzijā. 

Referents uzskata, ka šie „papildu partneri” ir uzmanīgi jāpārbauda, pieļaujot iespēju, ka viņu 
izraudzīšanās būtu oficiāli jāapstiprina, izskatot katru gadījumu atsevišķi. ES ir jāsniedz 
ieguldījums tikai tad, ja saistībā ar tās dalību tiek nodrošināta pievienotā vērtība, un ir grūti 
apstrīdēt to, ka bijušās Padomju Savienības republikas Centrālāzijā ir gan politiski, gan 
ekonomiski un ģeogrāfiski pietiekami tuvas ES, lai atbilstu atbalsta piešķiršanas 
nosacījumiem. Referents uzskata, ka stabilitātei ES kaimiņvalstīs un eiropeizācijai jābūt 
svarīgākajiem MP mērķiem un attiecīgi būtu jāveic valstu apstiprināšana. 

Runājot plašāk, Komisijai būtu jāsniedz labāki paskaidrojumi un informācija par lēmumiem 
saistībā ar valstu atlasi un par MP programmu savstarpējo saikni ar citiem ES ārējās 
finansēšanas instrumentiem. 

Politiskie nosacījumi

Sekojot GENVAL kritēriju piemēram, pamatregulā ir noteikts, ka MP piešķiršanas 
priekšnosacījums ir „efektīvu demokrātisku mehānismu, tostarp daudzpartiju parlamentārās 
sistēmas, likuma varas un cilvēktiesību ievērošana” (6. panta 1. punkts). Tas šķiet atbilstīgi 
Lisabonas līgumā noteiktajam ES pienākumam veicināt tās pamatvērtības ārlietu jomā.  

Tomēr pieredze apliecina, ka šādi nosacījumi tiek piemēroti reti. Piemēram, pētījumā, ko pēc 
Eiropas Parlamenta pasūtījuma veica Eiropas Politikas pētījumu centrs, norādīts, ka 
2002. gadā sniegtā MP Ukrainai apliecināja, ka ES „nepievērš lielu uzmanību politiskajiem 
nosacījumiem”. Šāda pieeja ir atkārtota citos gadījumos, un nosacījumu piemērošanu varētu 
apšaubīt arī saistībā ar iespējamo Kirgizstānai paredzēto programmu.

Referents uzskata, ka ir jānostiprina priekšnosacījumu piemērošana un Komisijas veiktajam 
politiskajam novērtējumam ir jākļūst oficiālākam un pārredzamākam. Iespējamo uzlabojumu 
vidū ir atsauces uz kritērijiem, kas Komisijai ir jāpiemēro, piemēram, starptautiskās 
korupcijas un pārredzamības standartu jomā. To varētu papildināt ar konkrētām ziņošanas 
prasībām un efektīvāku novērtēšanu, iesaistot Eiropas Parlamentu un Revīzijas palātu. 

MP demokrātisko efektivitāti varētu uzlabot, saprašanās memorandā sniedzot skaidras 
atsauces uz demokrātijas un cilvēktiesību politikas pasākumiem. Bez šaubām, dažiem no 
pasākumiem finanšu pārskatatbildības un pārredzamības nostiprināšanai (6. panta 4. un 
5. punkts) ir demokrātiska ietekme, bet nepietiek vien ar atsauces sniegšanu uz „citām Eiropas 
Savienības ārpolitikas prioritātēm”. Saprašanās memorandā attiecīgā gadījumā būtu jāiekļauj 
konkrēti pasākumi saistībā ar cilvēktiesībām un demokrātiskajiem mehānismiem. Turklāt 
demokrātisko apstākļu pasliktināšanos varētu iekļaut kā maksājumu īslaicīgas atlikšanas 
iemeslu (9. panta 4. punkts), sniedzot pietiekami ilgu laiku šo nosacījumu izpildei.

Apkopojot izklāstīto, referents uzskata, ka ierosinātajā regulas redakcijā ir pietiekami 
uzsvērtas ES finansiālās un ekonomiskās intereses, tomēr tajā nav atbilstīgu noteikumu 
attiecībā uz ES demokrātiskajām interesēm. 

Procedūra

Komisija ievieš šādu lēmumu pieņemšanas procedūru.
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i) Pārbaudes procedūra attiecībā uz:

– lēmumu pieņemšanu par MP piešķiršanu konkrētai valstij (7. panta 2. punkts);

– lēmumu pieņemšanu par palīdzības ietvaros piešķirto līdzekļu samazināšanu, 
īslaicīgu atlikšanu vai atcelšanu (5. panta 3. punkts);

– vienošanos par konsultāciju līgumiem par atbalsta pasākumiem, ja kopējā 
vērtība pārsniedz EUR 250 000 (10. panta 3. punkts); 

ii) konsultēšanās procedūra, lai ar saņēmējvalsti vienotos par saprašanās memorandu, 
kurā nosaka politikas pasākumus saistībā ar atbalstu (7. panta 4. punkts).

Tādējādi Komisijas priekšlikumā atceļ parasto likumdošanas procedūru, ko piemēro katram 
MP gadījumam atsevišķi, un to aizstāj ar Komisijas pieņemtu un Padomes apstiprinātu 
lēmumu. Praksē Eiropas Parlamentam nebūtu nekādas ietekmes turpmāk sniegtās MP 
pārraudzībā. Neviena lēmuma gadījumā nav paredzēta deleģēto aktu izmantošana (LESD 
290. pants). Taisnība, ka, pieņemot regulu, Eiropas Parlaments kļūtu par MP noteikumu 
„līdzīpašnieku”, tomēr svarīgs ir jautājums, vai mēs vēlamies atteikties no savām otra 
likumdevēja tiesībām. 

Deputātiem būtu jāņem vērā, ka pašreizējais Komisijas priekšlikums attiecas tikai uz laika 
posmu līdz 2013. gada beigām, un tādējādi tas ir iecerēts tikai kā pārejas posma risinājums. 
Vēlāk regula tiks aizstāta (vai labota), lai nodrošinātu tās saskaņotību ar citiem jauniem 
instrumentiem. 

Proti, Komisija ierosina izmantot lēmumu pieņemšanas procedūras, kas līdzinās procedūrām, 
ko izmanto citu ārējā finansējuma instrumentu gadījumā, kuri ir spēkā kopš pašreizējā (2007–
2013) finanšu plāna sākuma (pirms Lisabonas līguma noslēgšanas) un ko drīz aizstās ar 
jauniem instrumentiem un lēmumu pieņemšanas struktūrām. Tāpēc šķiet, ka veco lēmumu 
pieņemšanas procedūru izmantošana par piemēru šajā gadījumā nav atbilstoša. 

Referents ir vienisprātis ar Komisiju, ka ir vajadzīgas pārmaiņas, lai paredzētu skaidrus 
noteikumus un nodrošinātu netraucētu un efektīvu ar MP saistīto lēmumu pieņemšanas 
procedūru. Tomēr pilnīga MP parlamentārās pārbaudes atcelšana ir nepieņemama. Mums būtu 
jāizskata iespējas, kas Eiropas Parlamentam nodrošinātu kontroles pilnvaras pār katru MP 
gadījumu, un jāaizstāv savas prerogatīvas atbilstīgi Lisabonas līgumam.


