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Inleiding

De macrofinanciële bijstand (MFB) van de EU werd in 1990 ingesteld om financiële bijstand te 
verlenen aan derde landen die kampen met betalingsbalansmoeilijkheden op de korte termijn. 
Tot dusver zijn in totaal 55 MFB-besluiten ten gunste van 23 landen goedgekeurd, voor een 
bedrag van 7,2 miljard EUR, in de vorm van giften of leningen, of een combinatie van beide. 

De afgelopen jaren is de Commissie INTA betrokken geweest bij de verlening van MFB, eerst 
volgens de raadplegingsprocedure en na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon als 
medewetgever. Krachtens het Verdrag van Lissabon zijn de juiste rechtsgrondslagen voor 
besluiten om MFB te verlenen artikel 209, lid 1, en artikel 212, lid 2, VWEU, afhankelijk van 
het feit of het ontvangende land een ontwikkelingsland is of niet. In beide gevallen is de gewone 
wetgevingsprocedure van toepassing.

Twee ad-hocbesluiten zijn krachtens het Verdrag van Lissabon aangenomen voor Oekraïne en 
Moldavië. Een derde besluit voor Georgië is opgeschort wegens een procedureel 
meningsverschil: het EP houdt vast aan de "adviesprocedure" die is gebruikt voor Oekraïne en 
Moldavië bij het vaststellen van het memorandum van overeenstemming (MvO), terwijl de Raad 
de voorkeur geeft aan de "onderzoeksprocedure". 

Tot nu toe heeft de EU MFB-besluiten genomen op grond van de zogeheten "criteria van 
Genval" van de Raad van oktober 2002, die vallen onder per geval genomen 
wetgevingsbesluiten. Aangezien het EP deze situatie onbevredigend vindt, riep het in zijn 
resolutie van 2003 op tot een kaderverordening inzake MFB, en zo vormt het voorstel van de 
Commissie een directe reactie op deze eis. 

Voorstel van de Commissie 

Volgens de Commissie zijn de voornaamste doelstellingen van haar voorstel: 

– een formeel wettelijk instrument voor MFB aan derde landen instellen,

– snellere, efficiëntere en gestroomlijnde besluitvorming invoeren voor afzonderlijke MKB-
handelingen, 

– overeenstemming bereiken binnen de EU-instellingen over regels en voorwaarden (zodat het 
EP "mede-eigenaar van de regels" wordt), 

– enkele regels herzien en verduidelijken, vooral met betrekking tot het geografische 
toepassingsgebied van MFB, 

– de besluitvormingsprocedures voor MFB gelijktrekken met andere instrumenten voor externe 
financiële bijstand. 

In haar werkdocument drukte de Commissie haar bezorgdheid uit over de huidige situatie van 
per geval genomen wetgevingsbesluiten, vooral in het licht van de verplichte, acht weken 
durende, raadpleging van de nationale parlementen. Hoewel MFB een waardevolle bijdrage heeft 
geleverd aan de macro-economische stabiliteit in nabuurschapslanden, beperken de huidige 
procedures de doeltreffendheid en transparantie ervan. 

De Commissie heeft in haar motiveringen twee afzonderlijke kwesties samengenomen: het doel 
om MFB doeltreffender te maken en de noodzaak om duidelijke regels en voorwaarden voor 
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MFB-vergoeding overeen te komen. De rapporteur raadt aan om, met het oog op deze discussie, 
eerst te kijken of we het eens zijn met de MFB-regels en los daarvan of we instemmen met de 
voorgestelde besluitvormingsprocedures. 

De regelingen

Met de criteria van Genval wordt steun uit de MFB gekoppeld aan gedeelde democratische, 
economische en geografische nabijheid, evenals het bestaan van een IMF-programma en 
financiële discipline. 

Procedurele regelingen en conditionaliteit

De Commissie heeft de fundamentele parameters van de criteria van Genval niet gewijzigd, maar 
in enkele kleine procedurele regels zijn veranderingen aangebracht. De Commissie heeft 
bijvoorbeeld het gebruik van plafonds voor het EU-aandeel van de steun geschrapt (artikel 5, 
lid 2), met de uitleg dat ze moeilijk te berekenen en onpraktisch zijn. Het lijkt passend dat de 
Commissie voldoende flexibiliteit krijgt bij het bepalen van het juiste bedrag en dat een 
procedureel keurslijf wordt voorkomen, terwijl ze ook moet garanderen dat elk 
bijstandsprogramma aan democratisch toezicht wordt onderworpen. 

Dezelfde logica geldt voor de scheiding van giften en leningen. Het voorstel van de Commissie 
is enigszins vaag over hoe de verhouding tussen giften en leningen wordt bepaald, want hierin 
wordt gezegd dat rekening moet worden gehouden met "het economisch ontwikkelingspeil van 
het begunstigde land" zonder uit te leggen hoe deze analyse zal worden gebruikt (artikel 3, lid 1). 
Tot nu toe maakten giften deel uit van MFB aan landen als Albanië (2004), Bosnië-Herzegovina 
(2204), Georgië (2005 en 2009), Libanon (2007), Moldavië (2007 en 2010) en Armenië (2009). 

Het EP zou meer toezicht kunnen uitoefenen op de besluitvorming op het gebied van giften en 
leningen. Wat betreft plafonds is de rapporteur van mening dat er een evenwicht moet worden 
gecreëerd tussen het opstellen van duidelijke regels en het geven van ruimte aan de Commissie 
om de bijstand af te stemmen op de specifieke situatie in kwestie. Ervaringen uit het verleden 
hebben gevallen laten zien waarin MFB is gebruikt als financieel pakket dat zeer dicht in de 
buurt komt van voorwaardelijke giften voor de kwijtschelding van schulden, en de rapporteur is 
van mening dat dergelijke praktijken in de toekomst moeten worden voorkomen. 

Het is van belang dat in de kaderverordening het centrale complementaire beginsel gehandhaafd 
blijft dat MFB alleen moet worden toegekend in landen waar sprake is van een door het IMF 
gesteund programma (artikel 6, lid 2). Dit lijkt terecht, maar overwogen kan worden om in 
bepaalde gevallen af te wijken van deze regel als de omstandigheden daarom vragen. De 
rapporteur wil graag benadrukken dat MFB toegevoegde waarde van de EU moet leveren en 
alleen moet worden aangewend als de EU iets kan toevoegen in plaats van op te treden als "IMF-
aanvulling". De EU zou in bepaalde gevallen kunnen overwegen een leidende rol op zich te 
nemen in MFB-operaties, zoals ook het geval was in Bosnië en Herzegovina (2004). 

Subsidiabele landen

Tot de subsidiabele landen behoren kandidaat-lidstaten van de EU, potentiële kandidaat-
lidstaten, landen en gebieden die onder het Europees nabuurschapsbeleid vallen en andere landen 
in uitzonderlijke omstandigheden, die "politiek en economisch nauw met de EU verbonden en 
geografisch dicht bij de EU gelegen zijn" (artikel 2). In de praktijk bestaat de laatstgenoemde 
categorie uit de voormalige Sovjetrepublieken in Centraal-Azië. 
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De rapporteur is van mening dat deze "extra partners" aan een grondig onderzoek moeten 
worden onderworpen, waarbij de mogelijkheid bestaat dat hun uitverkiezing formeel moet 
worden goedgekeurd nadat zij als afzonderlijk geval zijn beoordeeld. De Europese Unie moet 
alleen een bijdrage leveren als sprake is van toegevoegde waarde door de EU, en het is moeilijk 
te verdedigen dat de voormalige Sovjetrepublieken in Centraal-Azië politiek, economisch of 
geografisch dicht genoeg bij de EU staan om in aanmerking te komen. De rapporteur is van 
mening dat stabiliteit in de directe nabijheid van de EU en "Europeanisering" de belangrijkste 
doelstellingen van MFB moeten zijn en dat landen op grond van die criteria moeten worden 
goedgekeurd. 

In een bredere context moet de Commissie betere uitleg geven over de selectie van landen en het 
onderlinge verband tussen MFB-programma's en de andere externe financieringsinstrumenten 
van de EU, en haar besluiten hierover openbaar maken. 

Politieke conditionaliteit

In navolging van de criteria van Genval wordt in de kaderverordening steun uit MFB gekoppeld 
aan de aanwezigheid van "effectieve democratische mechanismen, waaronder een parlementair 
stelsel met meerdere partijen, de rechtsstaat en de mensenrechten" (artikel 6, lid 1). Feitelijk 
lijkt dit in overeenstemming met de verantwoordelijkheid van de Europese Unie krachtens het 
Verdrag van Lissabon om haar kernwaarden in externe betrekkingen te bevorderen. 

De ervaring toont echter aan dat dergelijke conditionaliteit zelden wordt uitgevoerd. In een 
onderzoek uitgevoerd door het Centrum voor Europese Beleidsstudies in opdracht van het EP 
wordt opgemerkt dat de MFB voor Oekraïne in 2002 heeft laten zien dat de EU "weinig oog had 
voor de politieke randvoorwaarden". Dit patroon heeft zich in andere gevallen herhaald en 
tevens kunnen er vraagtekens worden gezet bij de toepassing van conditionaliteit in het 
potentiële programma voor Kirgizië. 

De rapporteur is van mening dat de aanwending van randvoorwaarden moet worden 
aangescherpt en dat de politieke beoordeling door de Commissie formeler moet worden 
vastgelegd en transparanter moet worden. Mogelijke verbeteringen zijn onder meer verwijzingen 
naar de criteria die de Commissie moet hanteren, zoals maatstaven voor internationale corruptie 
en transparantie. Dit moet vergezeld gaan van specifieke verslagleggingsvereisten en een 
doeltreffender evaluatie waarbij het EP en de Rekenkamer worden betrokken. 

De democratische doeltreffendheid van MFB kan verder worden verbeterd door een expliciete 
verwijzing naar beleidsmaatregelen op het gebied van democratische- en mensenrechten in het 
MvO. Een aantal maatregelen om financiële verantwoording en transparantie te versterken 
(artikel 6, leden 4 en 5) hebben uiteraard een democratisch neveneffect, maar uitsluitend 
verwijzen naar "andere prioriteiten in het kader van het externe beleid van de Unie" is niet 
voldoende. Concrete maatregelen over mensenrechten en democratische mechanismen moeten 
waar mogelijk worden opgenomen in het MvO. Verder zou de verslechtering van democratische 
omstandigheden kunnen worden opgenomen als reden om de vergoeding op te schorten 
(artikel 9, lid 4), maar aan de andere kant moet er genoeg tijd worden gegeven om aan deze 
voorwaarden te voldoen. 

Samenvattend vindt de rapporteur dat er in het voorstel voor een verordening voldoende nadruk 
wordt gelegd op het financiële en economische belang van de Europese Unie, maar ontbreken er 
zijns inziens passende bepalingen voor het democratische belang van de EU. 
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De procedure

De Commissie introduceert de volgende besluitvormingsprocedure:

(i) behandelingsprocedure voor:

– de aanneming van landgebonden besluiten voor de verlening van MFB (artikel 7, lid 2);

– de aanneming van besluiten om het bedrag van de in het kader van de bijstand verstrekte 
middelen te verlagen, de bijstand op te schorten of deze te annuleren (artikel 5, lid 3).

– het aangaan van consultancycontracten voor steunmaatregelen als de waarde van 250 000 
EUR per eenheid wordt overschreden (artikel 10, lid 3); 

(ii) adviesprocedure om met het ontvangende land het MvO overeen te komen waarin de 
beleidsmaatregelen met betrekking tot de bijstand zijn vastgelegd (artikel 7, lid 4).

Om die reden wordt met het voorstel van de Commissie de gewone wetgevingsprocedure per 
geval voor elke MFB geschrapt en vervangen door een besluit van de Commissie dat is 
goedgekeurd door de Raad. In de praktijk zou het EP geen rol spelen bij het toezicht op 
toekomstige MFB-operaties. Het gebruik van gedelegeerde handelingen (artikel 290 VWEU) is 
niet bedoeld voor een enkelvoudige beschikking. Het is waar dat het EP "mede-eigenaar" van de 
MFB-regelingen zou worden als de verordening wordt aangenomen, maar een belangrijke vraag 
is of we bereid zijn onze bevoegdheden als medewetgever op te geven. 

Leden moeten zich ervan bewust zijn dat het huidige Commissievoorstel alleen de periode tot het 
eind van 2013 beslaat en dus alleen is bedoeld als overgangsregeling. Daarna moet de 
verordening worden vervangen (of gewijzigd) om deze in overeenstemming te brengen met de 
andere nieuwe instrumenten.

De Commissie stelt namelijk voor om besluitvormingsprocedures te gebruiken die vergelijkbaar 
zijn met de procedures die gebruikt zijn bij andere externe financieringsinstrumenten en die 
dateren uit het begin van de huidige (2007-2013) financiële cyclus (uit de pre-Lissabon periode) 
en binnenkort zullen worden vervangen door nieuwe instrumenten en besluitvormingsstructuren. 
Daarom lijkt het niet juist om in dit geval oude besluitvormingsprocedures als voorbeeld te 
gebruiken. 

De rapporteur is het eens met de Commissie dat veranderingen nodig zijn om duidelijke regels 
op te stellen en om ervoor te zorgen dat de besluitvorming op het gebied van MFB zonder 
problemen verloopt en efficiënter wordt. Maar volledig schrappen van het toezicht door het 
Parlement op MFB is onaanvaardbaar. We moeten opties overwegen waarmee het EP controle 
kan uitoefenen op elke MFB en onze voorrechten krachtens het Verdrag van Lissabon kan 
verdedigen.


