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Wprowadzenie

Unijna pomoc makrofinansowa została uruchomiona w 1990 r. w celu udzielenia pomocy 
finansowej państwom trzecim doświadczającym krótkoterminowych trudności z bilansem 
płatniczym. Dotychczas zatwierdzono łącznie 55 decyzji o udzieleniu pomocy 
makrofinansowej, z której skorzystały 23 kraje, co daje łączną kwotę 7,2 mld euro w postaci 
dotacji i pożyczek lub połączenia obu tych form. 

W ostatnich latach komisja INTA była zaangażowana w udzielanie pomocy makrofinansowej, 
początkowo w ramach procedury konsultacji, a od czasu wejścia w życie traktatu 
lizbońskiego jako współustawodawca. Na mocy traktatu lizbońskiego właściwą podstawę 
prawną dla decyzji o udzieleniu pomocy makrofinansowej stanowi art. 209 ust. 1 oraz art. 212 
ust. 2 TFUE, w zależności od tego, czy kraj będący beneficjentem jest krajem rozwijającym 
się czy też nie. W obu przypadkach stosowana jest zwykła procedura ustawodawcza.

Na mocy traktatu lizbońskiego przyjęto dwie decyzje ad hoc dotyczące Ukrainy i Mołdawii. 
Trzecia decyzja dotycząca Gruzji została wstrzymana wskutek braku porozumienia w kwestii 
proceduralnej: PE nalega, aby protokół ustaleń został przyjęty w ramach procedury doradczej 
zastosowanej w przypadku Ukrainy i Mołdawii, natomiast Rada opowiada się za procedurą 
sprawdzającą.

Dotychczas UE podejmowała decyzje o pomocy makrofinansowej na podstawie 
tzw. kryteriów z Genval ustalonych przez Radę w październiku 2002 r., które podlegają 
indywidualnym decyzjom legislacyjnym. Uznając tę sytuację za niezadowalającą, w rezolucji 
z 2003 r. PE zaapelował o wprowadzenie rozporządzenia ramowego w sprawie pomocy 
makrofinansowej i w związku z tym wniosek Komisji jest bezpośrednią odpowiedzią na ten 
postulat. 

Wniosek Komisji 

Według Komisji główne cele opracowanego przez nią wniosku są następujące: 

– stworzenie formalnego instrumentu prawnego pomocy makrofinansowej dla państw 
trzecich,

– wprowadzenie szybszego, skuteczniejszego i usprawnionego procesu podejmowania decyzji 
w sprawie poszczególnych operacji pomocy makrofinansowej,

– ustalenie zasad i warunków przez instytucje UE (nałożenie na PE współodpowiedzialności 
za przestrzeganie przepisów),

– zaktualizowanie i doprecyzowanie niektórych zasad, przede wszystkim tych dotyczących 
zasięgu geograficznego pomocy makrofinansowej,

– dostosowanie procesu podejmowania decyzji w sprawie pomocy makrofinansowej do 
innych instrumentów zewnętrznej pomocy finansowej. 

W dokumencie roboczym służb Komisji wyrażono zaniepokojenie aktualną sytuacją związaną 
z indywidualnymi decyzjami ustawodawczymi, zwłaszcza w świetle trwającej osiem tygodni 
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obowiązkowej konsultacji z parlamentami narodowymi. Mimo iż pomoc makrofinansowa 
wniosła wartościowy wkład w stabilność makroekonomiczną w krajach sąsiadujących z UE, 
aktualne procedury przyczyniają się raczej do ograniczania jej skuteczności i przejrzystości. 

W swym uzasadnieniu Komisja łączy dwie odrębne kwestie: cel zwiększenia skuteczności 
pomocy makrofinansowej oraz konieczność ustalenia jasnych zasad i warunków wypłaty 
pomocy makrofinansowej. Sprawozdawca zaleca, by na potrzeby tej dyskusji w pierwszej 
kolejności stwierdzić, czy jesteśmy zgodni co do przepisów regulujących pomoc 
makrofinansową, a następnie ustalić czy jesteśmy zgodni co do proponowanych procedur 
podejmowania decyzji.

Przepisy

Kryteria z Genval uzależniają pomoc makrofinansową od wspólnej bliskości demokratycznej, 
gospodarczej i geograficznej, a także od istnienia systemu MFW oraz dyscypliny finansowej. 

Zasady proceduralne i warunki

Komisja nie zmieniła podstawowych parametrów kryteriów z Genval, chociaż dokonała 
modyfikacji niektórych mniej istotnych przepisów proceduralnych. Komisja zrezygnowała na 
przykład ze stosowania pułapów określających wysokość pomocy (art. 5 ust. 2), wyjaśniając, 
że trudno jest je wyliczyć i są one niepraktyczne. Pozostawienie Komisji odpowiedniej 
elastyczności przy ustalaniu stosownej proporcji i brak sztywnych zasad proceduralnych, przy 
jednoczesnym zadbaniu o to, by każdy program pomocy poddawano kontroli demokratycznej, 
wydaje się słuszne. 

Ta sama logika dotyczy podziału na dotacje i pożyczki. We wniosku Komisji dość pobieżnie 
przedstawiono sposób określania stosunku dotacji do pożyczek, wskazując, że należy 
uwzględnić „poziom rozwoju gospodarczego kraju będącego beneficjentem”, lecz nie 
objaśniając, w jaki sposób taka analiza zostanie wykorzystana (art. 3 ust. 1). W poprzednich 
latach dotacje stanowiły część pomocy makrofinansowej udzielanej krajom takim jak Albania 
(2004 r.), Bośnia i Hercegowina (2004 r.), Gruzja (2005 r. i 2009 r.), Liban (2007 r.), 
Mołdawia (2007 r. i 2010 r.) oraz Armenia (2009 r.). 

PE mógłby wprowadzić większą kontrolę procesu podejmowania decyzji w kwestii dotacji i 
pożyczek. Tak jak w przypadku pułapów sprawozdawca jest zdania, że należy znaleźć 
równowagę między ustanawianiem jasnych zasad i pozostawieniem Komisji możliwości do 
dostosowania udzielanej przez nią pomocy do konkretnej sytuacji w danym momencie. W 
wyniku wcześniejszych doświadczeń stwierdzono przypadki, w których pomoc 
makrofinansową wykorzystywano jako pakiet finansowy na wzór dotacji związanych z 
warunkowym umorzeniem zadłużenia i zdaniem sprawozdawcy należy unikać takich praktyk 
w przyszłości.

Co ważne w rozporządzeniu ramowym zachowano centralną zasadę komplementarności 
zakładającą, że pomoc makrofinansowa może zostać udzielona wyłącznie w przypadku 
istnienia programu MFW (art. 6 ust. 2). Wydaje się to słuszne, chociaż można rozważyć 
ewentualność indywidualnego odstępstwa od tej zasady, jeżeli wymagają tego okoliczności. 
Sprawozdawca pragnie podkreślić, że pomoc makrofinansowa ma być dla UE źródłem 
wartości dodanej i powinna być stosowana jedynie w przypadkach, gdy UE może zaoferować 
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pewien wkład, a nie sprowadzać się do finansowego uzupełnienia zasobów MFW. W 
niektórych przypadkach UE mogłaby rozważyć objęcie wiodącej roli w operacjach pomocy 
makrofinansowej, tak jak miało to miejsce w przypadku Bośni i Hercegowiny (2004 r.). 

Uprawnione kraje

Do uprawnionych krajów należą kraje kandydujące do członkostwa w UE, potencjalne kraje 
kandydujące, kraje objęte EPS oraz – w drodze wyjątku – inne kraje „politycznie, 
gospodarczo i geograficznie powiązane z Unią Europejską” (art. 2). W praktyce ta ostatnia 
kategoria odnosiła się do byłych republik radzieckich w Azji Środkowej. 

Sprawozdawca uważa, że tacy „partnerzy dodatkowi” powinni być poddawani ścisłej 
kontroli, przewidującej możliwość indywidualnego formalnego zatwierdzenia ich wyboru. 
Unia powinna wnosić swój wkład jedynie w przypadkach, gdzie występuje unijna wartość 
dodana i trudno utrzymywać, iż środkowoazjatyckie byłe republiki radzieckie są politycznie, 
gospodarczo i geograficznie powiązane z UE w stopniu wystarczającym do ich 
zakwalifikowania. Sprawozdawca jest zdania, że kluczowymi celami pomocy 
makrofinansowej powinna być stabilność w bezpośrednim sąsiedztwie UE oraz 
„europeizacja” i w tym duchu powinny być zatwierdzane poszczególne kraje. 

W szerszym ujęciu Komisja powinna dokładniej wyjaśnić i ujawnić decyzje dotyczące 
wyboru krajów oraz wzajemnych powiązań programów pomocy makrofinansowej z innymi 
zewnętrznymi instrumentami finansowymi UE. 

Warunki polityczne

Podążając za kryteriami z Genval, w rozporządzeniu ramowym uzależniono wsparcie w 
postaci pomocy makrofinansowej od istnienia „skutecznych mechanizmów demokratycznych, 
w tym wielopartyjnych systemów parlamentarnych, praworządności i poszanowania praw 
człowieka” (art. 6 ust. 1). Na pozór wydaje się to zgodne z nałożonym na Unię przez traktat 
lizboński obowiązkiem upowszechniania jej wartości podstawowych w sprawach 
zewnętrznych. 

Doświadczenie jednak pokazuje, że warunki te są rzadko stosowane. Dla przykładu w 
zleconym przez PE badaniu przeprowadzonym przez Centrum Studiów nad Polityką 
Europejską zauważono, że pomoc makrofinansowa udzielona Ukrainie w 2002 r. świadczy o 
tym, że UE „w niewielkim stopniu uwzględniła wstępne warunki polityczne”. Schemat ten 
powtarza się także w innych przypadkach, a zastosowanie tych warunków można 
zakwestionować także w potencjalnym programie dotyczącym Kirgistanu.

Sprawozdawca jest zdania, że konieczne jest umocnienie stosowania warunków wstępnych, a 
przeprowadzana przez Komisję ocena polityczna powinna zyskać bardziej formalny i 
przejrzysty charakter. Wśród potencjalnych usprawnień znajdują się odniesienia do kryteriów, 
które Komisja ma obowiązek stosować, takich jak międzynarodowe poziomy odniesienia 
dotyczące korupcji i przejrzystości. Mogłyby towarzyszyć im konkretne wymogi 
sprawozdawcze i skuteczniejsza ocena zakładająca udział PE i Trybunału Obrachunkowego. 

Do dodatkowej poprawy demokratycznej skuteczności pomocy makrofinansowej mogłoby 
przyczynić się zawarcie w protokole ustaleń wyraźnego odniesienia do środków politycznych 
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w dziedzinie demokracji i praw człowieka. Niektóre środki służące umocnieniu 
odpowiedzialności finansowej i przejrzystości (art. 6 ust. 4 i ust. 5) niewątpliwie mają skutki 
uboczne dla demokracji, lecz odniesienie się jedynie do „innych priorytetów w kontekście 
unijnej polityki zewnętrznej” jest niewystarczające. W stosownych przypadkach w 
protokołach ustaleń powinny być uwzględnianie wyraźne środki odnoszące się do praw 
człowieka i mechanizmów demokratycznych. Ponadto jedną przyczyn zawieszenia wypłaty 
pomocy (art. 9 ust. 4) mogłoby być pogorszenie warunków demokratycznych, należy jednak 
zapewnić czas wystarczający na spełnienie warunków demokratycznych. 

Podsumowując, zdaniem sprawozdawcy w proponowanej postaci rozporządzenia położono 
należyty nacisk na interes finansowy i gospodarczy Unii, lecz brakuje w nim stosownych 
postanowień odnoszących się do interesu demokratycznego UE.  

Procedura

Komisja wprowadza następującą procedurę podejmowania decyzji:

(i) procedura sprawdzająca w przypadku:

– przyjęcia decyzji o udzieleniu pomocy makrofinansowej dla poszczególnych 
krajów (art. 7 ust. 2);

– przyjmowania decyzji o zmniejszeniu kwoty środków udostępnionych w 
ramach pomocy, zawieszeniu lub anulowaniu pomocy (art. 5 ust. 3);

– zawierania umów o doradztwo dotyczących środków wsparcia, jeżeli 
jednorazowa wartość przekracza 250 000 EUR (art. 10 ust. 3); 

(ii) procedura doradcza w przypadku zawierania z krajem będącym beneficjentem 
protokołu ustaleń ustanawiającego środki polityczne powiązane z pomocą (art. 7 
ust. 4).

W związku z powyższym we wniosku Komisji zniesiono indywidualnie stosowaną zwykłą 
procedurę ustawodawczą dla każdej pomocy makrofinansowej i zastąpiono ją decyzją 
podejmowaną przez Komisję i zatwierdzaną przez Radę. W praktyce PE nie będzie pełnił 
żadnej roli przy nadzorze przyszłych wypłat pomocy makrofinansowej. Nie przewiduje się 
stosowania aktów delegowanych (art. 290 TFUE) w przypadku pojedynczych decyzji. To 
prawda, że po przyjęciu rozporządzenia PE stanie się współodpowiedzialny za przepisy 
dotyczące pomocy makrofinansowej, lecz warto rozważyć, czy pragniemy zrzec się naszych 
uprawnień współustawodawczych. 

Posłowie powinni zauważyć, że aktualny wniosek Komisji obejmuje okres jedynie do końca 
2013 r., a zatem w założeniu ma charakter jedynie przejściowy. Po upływie tego terminu 
rozporządzenie zostanie zastąpione (lub zmienione) w celu dostosowania go do innych 
nowych instrumentów. 

Komisja proponuje mianowicie zastosowanie procedur podejmowania decyzji podobnych do 
procedur stosowanych w przypadku innych zewnętrznych instrumentów finansowych, 
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pochodzących z początku obecnej (wyznaczonej na lata 2007-2013) perspektywy finansowej 
(z okresu przedlizbońskiego) i w miejscu których wkrótce pojawią się nowe instrumenty i 
struktury podejmowania decyzji. W związku z tym posługiwanie się w tym przypadku 
przykładem poprzednich procedur podejmowania decyzji wydaje się niestosowne. 

Sprawozdawca podziela pogląd Komisji, że konieczne jest wprowadzenie zmian w celu 
ustanowienia jasnych zasad i usprawnienia oraz zwiększenia skuteczności procesu 
podejmowania decyzji o pomocy makrofinansowej. Całkowite zniesienie kontroli 
parlamentarnej nad pomocą makrofinansową jest jednak nie do przyjęcia. Powinniśmy 
rozpatrzyć możliwości pozwalające PE sprawować kontrolę nad każdą pomocą 
makrofinansową i chronić nasze prerogatywy zagwarantowane w traktacie lizbońskim.


