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Introduzzjoni

L-Assistenza Makrofinanzjarja (MFA) tal-UE tnediet fl-1990 bil-fini li tagħti assistenza 
finanzjarja lil pajjiżi terzi li jkunu għaddejjin minn diffikultajiet fit-terminu l-qasir f'dak li 
għandu x'jaqsam mal-bilanċ tal-pagamenti. Sa issa ġie approvat ammont totali ta’ 55 deċiżjoni 
ta’ MFA li minnhom ibbenefikaw 23 pajjiż, li jammontaw għal EUR 7.2 biljun, fl-għamla ta’ 
għotjiet u self, jew taħlita ta' dat-tnejn. 

F’dawn l-aħħar snin, l-INTA kienet imdaħħla fil-għoti ta’ MFS l-ewwel skont il-proċedura ta’ 
konsultazzjoni u, minn mindu daħal it-Trattat ta’ Lisbona, bħala koleġiżlatur. Skont it-Trattat 
ta’ Lisbona, il-bażijiet ġuridiċi xierqa għad-deċiżjonijiet dwar l-għoti ta’ MFA huma l-
Artikoli 209(1) u 212(2) tat-TFUE, skont jekk il-pajjiż benefiċjarju jkunx għadu fi stadju ta' 
żvilupp jew le. Fiż-żewġ każijiet, tapplika li l-Proċedura Leġiżlattiva Ordinarja.

Ġew adottati żewġ deċiżjonijiet ad hoc skont it-Trattat ta' Lisbona għall-Ukraina u l-Moldova. 
Weħlet it-tielet deċiżjoni dwar il-Ġeorġja minħabba f'nuqqas ta' qbil proċedurali: għall-
adozzjoni ta’ Memorandum ta’ Ftehim (MOU), il-PE qed jinsisti dwar il-"proċedura 
konsultattiva" użata għall-Ukraina u l-Moldova, filwaqt li l-Kunsill irid il-"proċedura ta’ 
eżami”.

S’issa, l-UE ħadet id-deċiżjonijiet dwar l-MFA abbażi tal-hekk-imsejħin “kriterji ta’ Genval” 
tal-Kunsill, ta’ Ottubru 2002, li kienu l-oġġett ta’ deċiżjonijiet leġiżlattivi meħudin kull każ 
għalih. Billi dis-sitwazzjoni qiesha insodisfaċenti, ir-riżoluzzjoni tal-PE tal-2003 kienet titlob 
li jkun hemm qafas ta' regolamentazzjoni għall-MFA u għalhekk il-proposta tal-Kummissjoni 
kienet rispons dirett għal din it-talba. 

Il-proposta tal-Kummissjoni 

Skont il-Kummissjoni, l-objettivi prinċipali tal-proposta tagħha huma: 

– il-ħolqien ta’ strument ġuridiku formali għall-MFAs għal pajjiżi terzi,

– l-introduzzjoni ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet aktar b’ħeffa, b’effiċjenza akbar u streamliened 
għall-operazzjonijiet individwali tal-MFA,

– il-qbil ta’ regoli u kondizzjonijiet fost l-istituzzjonijiet tal-UE (li jrendu lill-PE 
"komproprjetarju tar-regoli”),

– l-aġġornament u l-kjarifika ta’ wħud mir-regoli, l-aktar dawk dwar il-kamp ta' applikazzjoni 
ġeografika tal-MFA,

– l-allinjament tat-teħid ta’ deċiżjonijiet għall-MFA ma’ strumenti oħrajn ta’ assistenza 
finanzjarja esterna. 

Fid-Dokument ta’ Ħidma tal-Istaff , il-Kummissjoni fissret it-tħassib tagħha dwar il-qagħda 
ta' bħalissa tad-deċiżjonijiet leġiżlattivi meħudin f’kull każ għalih, l-aktar fid-dawl tal-
konsultazzjoni ta' tmien ġimgħat obbligatorja tal-parlamenti nazzjonali. Minkejja li l-MFA tat 
kontribut siewi għall-istabilità makroekonomika fil-viċinat tal-UE, il-proċeduri ta' bħalissa 
jtendu li jnaqqsulha l-effikaċja u t-trasparenza. 
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Fil-motivazzjonijiet tagħha, il-Kummissjoni ħaltet iż-żewġ kwestjonijiet li huma distinti: l-
objettiv li l-MFA ssir aktar effikaċi u l-ħtieġa li jkun qbil dwar regoli ċari u kondizzjonijiet 
għall-iżborżament tal-MFA. Ir-Rapporteur jirrakkomanda, għall-finijiet ta’ din id-diskussjoni, 
li l-ewwel wieħed jara jekk hemm qbil dwar ir-regoli li jiggvernaw l-MFA, u separatament 
jekk hemmx qbil mal-proċeduri proposti ta' teħid ta' d-deċiżjonijiet.

Ir-Regoli 

Il-"kriterji ta’ Genval” jagħmlu l-assistenza MFA kondizzjonata mill-prossimità demokratika, 
ekonomika u ġeografika komuni, kif ukoll mill-eżistenza ta' skema tal-FMI u dixxiplina 
finanzjarja. 

Regoli proċedurali u kondizzjonalità

Il-Kummissjoni ma bidlitx il-parametri fundamentali tal-“kriterji ta’ Genval” għad illi ġew 
modifikati xi regoli proċedurali minuri. Ngħidu aħna, il-Kummissjoni neħħiet l-użu tal-livelli 
massimi għall-proporzjoni tal-UE mill-assistenza (Artikolu 5(2)), billi spejgat li huma diffiċli 
li jiġu kkalkulati u m’humiex prattiċi. Donnu huwa xieraq li l-Kummissjoni tingħata biżżejjed 
flessibilità fid-determinazzjoni tar-ratio xieraq u li jkunu evitati l-limiti proċedurali, filwaqt li 
jkun żgurat li kull programm ta' assistenza jgħaddi mill-iskrutinju demokratiku. 

L-istess loġika tapplika għall-qasma bejn l-għotjiet u l-mutwi. Il-proposta tal-Kummissjoni 
hija kemmkemm vaga dwar kif għandu jinħadem ir-ratio tal-għotjiet mal-mutwu, billi qalet li 
huma jqisu “l-livell ta’ żvilupp ekonomiku tal-pajjiż benefiċjarju” imma mingħajr ma spjegaw 
kif se tintuża din l-analiżi (Artikolul 3(1)). Preċedentement, il-għotjiet kienu parti mill-MFA 
lil pajjiżi bħall-Albanija (2004), il-Bożnja-Ħerzegovina (2004), il-Ġorġja (2005 u 2009), il-
Libanu (2007), il-Moldova (2007 u 2010) u l-Armenja (2009). 

Il-PE seta’ daħħal skrutinju akbar tat-teħid ta' deċiżjonijiet għall-għotjiet u l-mutwi. Bħalma 
ġara fil-livelli massimi, ir-rapporteur iqis li jeħtieġ li jinstab ekwilibriju bejn id-
determinazzjoni ta’ regoli ċari u t-tħollija ta’ spazju għall-Kummissjoni li tħejji l-assistenza 
tagħha skont il-qagħda speċifika li ssib. L-esperjenza mgħoddija wriet każijiet fejn l-MFA 
ntużat bħala pakkett finanzjarju donnu għotijiet ta’ maħfra ta’ dejn kondizzjonali u r-
rapporteur iħoss li din il-prattika għandha tkun evitata fil-futur.

Huwa importanti li l-regolamentazzjoni tal-qafas iżżomm il-prinċipju komplementari ċentrali 
li l-MFA għandha tingħata biss fejn ikun hemm programm tal-FMI (Artikolu 6(2)). Dan 
jidher xieraq għad illi għandha titqies id-deroga skont il-każ li jkun għal din ir-regola jekk iċ-
ċirkostanzi jkunu jirrikjedu hekk. Ir-rapporteur jixtieq jisħaq li l-MFA għandha ġġib valur 
miżjud tal-UE u għandha biss isseħħ meta l-UE tista’ ġġib xi ħaġa li tmur oltre rwol ta’ “top-
up għall-FMI”. L-UE tista’, f’xi każijiet, tqis li tieħu rwol ta’ mexxej fl-operazzjonijiet tal-
MFA kif ġara fil-każ tal-Bożnja Ħerzegovina (2004). 

Pajjiżi Eliġibbli

Il-pajjiżi eliġibbli jinkludu l-kandidati għal tisħib fl-UE, kandidati potenzjali, pajjiżi tal-PEV 
u, b’mod eċċezzjonali, pajjiżi addizjonali li huma “politikament, ekonomikament u 
ġeografikament qrib tal-UE” (art. 2). Fil-prattika, din l-aħħar kategorija fissret ir-repubbliki 
eks-Sovjetiċi fl-Ażja Ċentrali. 
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Ir-rapporteur jemmen li dawn l-“imseħbin addizzjonali” jistgħu jiġu eżaminati mill-qrib bil-
possibilità li s-selezzjoni tagħhom tkun formalment approvata skont il-każ li jkun. L-Unjoni 
għandha biss tikkontribwixxi fejn ikun hemm valur miżjud tal-UE u huwa diffiċli li 
targumenta li r-repubbliki eks-Sovjetiċi tal-Ażja Ċentrali huma biżżejjed qrib politikament, 
ekonomikament u ġeografikament tal-UE għalbiex jikkwalifikaw. Ir-Rapporteur jemmen li l-
istabilità fil-viċinat immejdat tal-UE u l-“Ewropejizzazzjoni” għandhom ikunu l-objettivi pern 
tal-MFA u li l-pajjiżi għandhom ikunu approvati b’konsegwenza ta’ dan. 

B’mod usa', il-Kummissjoni għandha tfisser u tixkef aħjar id-deċiżjonijiet dwar is-selezzjoni 
tal-pajjiżi u l-inter-relazzjoni tal-programmi MFA mal-istrumenti l-oħrajn tal-UE dwar 
finanzjament estern. 

Kondizzjonalità Politika

B’ispirazzjoni mill-“kriterji ta’ Genval”, ir-regolamentazzjoni tal-qafas tagħmel l-appoġġ tal-
MFA ikkondizzjonat mill-preżenza ta’ “l-mekkaniżmi demokratiċi effettivi, inklużi s-sistemi 
parlamentari b’bosta partiti, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem” (Artikolu 
6(1)). Prima facie, dan jidher inlinja mar-responsabilità tal-Unjoni skont it-termini tat-Trattat 
ta’ Lisbona li tippromwovi l-valuri ċentrali tagħha fl-affarijiet esterni. 

B’danakollu, l-esperjenza turi li tali kondizzjonalità rarament titwettaq. Ngħidu aħna, studju 
ikkummissjonat mill-PE taċ-Ċentru għall-Istudju Politiku Ewropew jinnota li fl-2002, l-MFA 
għall-Ukraina wera li l-UE “ftit li xejn qieset il-prekondizzjonijiet politiċi”. Dan il-pattern 
ittenna f’każijiet oħrajn u l-applikazzjoni tal-kondizzjonalità tista’ titqiegħed ukoll f’dubju fil-
programm potenzjali għall-Kirgizstan.

Ir-rapporteur iqis li l-applikazzjoni tal-prekondizzjonijiet għandha tissaħħaħ u l-valutazzjoni 
politika tal-Kummissjoni għandha tkun aktar formalizzata u trasparenti. It-titjib potenzjali 
jinkludi r-riferimenti għall-kriterji li l-Kummissjoni marbuta tuża bħalma huma l-benchmarks 
l-korruzzjoni internazzjonali u t-trasparenza. Dan jista’ jkun akkumpanjat minn rekwiżiti 
speċifiċi ta’ rapportaġġ u valutazzjoni aktar effettiva li tkun tinvolvi l-PE u l-Qorti tal-
Awdituri. 

L-effikaċja demokratika tal-MFA tista’ tittejjeb ulterjorment permezz ta’ riferiment espliċitu 
għall-miżuri  ta’ politika demokratika u ta' jeddijiet tal-bniedem fil-MOU. Kjarament, uħud 
mill-miżuri għat-tisħiħ tar-responsabilità politika finanzjarja u t-trasparenza (Aritkoli 6(4) u 
(5)) għandhom effetti kollaterali demokratiċi li mhux biżżejjed li wieħed jirreferi biss għal 
“prijoritajiet oħrajn fil-kuntest tal-politika esterna tal-Unjoni”. Għandhom jiġu inklużi fil-
MOU miżuri espliċiti dwar il-jeddijiet tal-bniedem u l-mekkaniżmu demokratiċi, fejn dan 
ikun applikabbli. Inoltre, id-deterjorament fil-kondizzjonijiet demokratiċi għandu jkun inkluż 
bħala raġuni għas-sospensjoni tal-iżborżament (Artikolu 9(4)) filwaqt li jingħata biżżejjed 
żmien ħalli dawn il-kondizzjonijiet jiġu sodisfatti. 

Fil-qosor, ir-rapporteur iħoss li ir-regolamentazzjoni, kif proposta, tqiegħed biżżejjed enfasi 
fuq l-interess finanzjarju u ekonomiku tal-Unjoni imma nieqsa minn dispożizzjonijiet għall-
interess demokratiku tal-UE.  

Il-Proċedura
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Il-Kummissjoni daħħlet il-proċedura li ġejja ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet:

(i) proċedura ta' eżami għal:

– l-adozzjoni ta’ deċiżjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi għall-għoti tal-MFA 
(Artikolu 7(2));

– l-adozzjoni ta’ deċiżjoni jew għar-riduzzjoni tal-ammont ta' fondi disponibbli 
fil-kuntest tal-assistenza, għas-sospensjoni jew għall-kanċellament tal-
assistenza (Artikolu 5(3));

– il-ftehim ta’ kuntratti ta’ konsultazzjoni għall-miżuri ta’ appoġġ jekk il-valur 
unitarju jeċċedi EUR 250,000 (Artikolu 10(3)); 

(ii) proċedura ta' konsultazzjoni għall-qbil atl-MOU mal-pajjiż benefiċjarju li jiddelinea l-
miżuri ta' politika assoċjati mal-assistenza (Art’kolu 7(4)).

Għalhekk, il-proposta tal-Kummissjoni tneħħi l-PLO skont il-każ li jkun għal kull MFA u 
tissostitwiha b’deċiżjoni meħuda mill-Kummissjoni u approvata mill-Kunsill. Fil-prattika, il-
PE ma jkollu l-ebda rwol fis-sorveljanza tal-MFAs futuri. L-użu tal-atti delegati (Artikolu 290 
TFUE) ma huwiex ikkontemplat għal direzzjoni singola. Huwa veru li bl-adozzjoni tar-
regolament, il-PE isir “komproprjetarju” tar-regoli tal-MFA, imma mistoqsija importanti hija 
jekk aħniex lesti nċedu setgħetna bħala koleġiżlaturi? 

Il-Membri għandhom jinnotaw li l-proposta ta’ bħalissa tal-Kummissjoni tkopri biss il-
perijodu sal-aħħar tal-2013, u hija intiża biss li tkun tranżitorja. Wara dan, ir-Regolament ikun 
sostwit (jew emendat) ħalli jinġieb inlinja mal-istrumenti l-ġodda l-oħrajn. 
Senjatament, il-Kummissjoni tipproponi li tuża proċeduri ta’ teħid ta’ deċiżjoni simili għal 
dawk użati fi strumenti esterni oħrajn ta’ finanzjament li jmorru lura għall-bidu tal-perspettiva 
finanzjarja kurrenti (2007-2013), miż-żmien ta' qabel Lisbona, u daqt se jkunu rimpjazzati bi 
strumenti u strutturi ta' teħid ta' deċiżjonijiet ġodda. Għalhekk, l-użu tal-proċeduri qodma ta’ 
teħid ta’ deċiżjonijiet huwa eżempju f'dal-każ li ma jidhirx idonju. 

Ir-Rapporteur jaqbel mal-Kummissjoni li l-bidliet huma neċessarji għalbiex ikun hemm regoli 
ċari u t-teħid ta’ deċiżjonijiet marbutin mal-MFA ikun mingħajr intoppi u effikaċi. 
B’danakollu, it-tneħħija totali tal-iskrutinju parlamentari fuq l-MFA ma huwiex aċċettabbli. 
Għandha nqisu opzjonijiet li jippermettu lill-PE jeżerċita l-kontroll fuq kull MFA u jiddefendi 
l-prerogattivi tagħna skont it-Trattat ta' Lisbona.


