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Introducere

Asistența macrofinanciară (AMF) a UE a fost lansată în anul 1990 în scopul acordării de 
asistență țărilor terțe care se confruntă cu dificultăți pe termen scurt legate de balanța de plăți.
Până în prezent, s-au aprobat 55 de decizii de asistență macrofinanciară în favoarea a 23 de 
țări, însumând 7,2 miliarde EUR sub formă de granturi și împrumuturi sau o combinație între 
cele două.

În ultimii ani, Comisia INTA a fost implicată în acordarea de asistență macrofinanciară, inițial 
prin procedura de consultare, iar de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, în 
calitate de colegiuitor.În conformitate cu dispozițiile Tratatului de la Lisabona, temeiul juridic 
pentru deciziile de acordare a asistenței macrofinanciare se regăsește la articolul 209 alineatul 
(1) și la articolul 212 alineatul (2) din TFUE, după cum țara beneficiară este o țară în curs de 
dezvoltare sau nu. În ambele cazuri se aplică procedura legislativă ordinară.

În temeiul dispozițiilor Tratatului de la Lisabona, au fost adoptate două decizii ad-hoc pentru 
Ucraina și Moldova. O a treia decizie pentru Georgia a fost întârziată din cauza unui dezacord 
procedural: în vederea adoptării memorandumului de înțelegere, Parlamentul European insistă 
asupra utilizării „procedurii de consultare” pentru Ucraina și Moldova, iar Consiliul dorește 
utilizarea „procedurii de examinare”.

Până în prezent, Uniunea Europeană a adoptat decizii de acordare de asistență 
macrofinanciară pe baza așa-numitelor „criterii de la Genval” adoptate de Consiliu în 
octombrie 2002, care au făcut obiectul unor decizii legislative de la caz la caz. Considerând 
această situație nesatisfăcătoare, rezoluția Parlamentului European din anul 2003 a solicitat un 
regulament-cadru pentru asistența macrofinanciară; astfel, propunerea Comisiei vine ca un 
răspuns direct la această solicitare.

Propunerea Comisiei

Potrivit Comisiei, principalele obiective ale propunerii sunt:

- crearea unui instrument juridic oficial pentru asistența macrofinanciară acordată țărilor terțe;

- introducerea unui proces decizional mai rapid, mai eficient și mai rațional pentru 
operațiunile individuale de asistență macrofinanciară;

- armonizarea normelor și a condițiilor în rândul instituțiilor UE (Parlamentul European 
devine „coproprietar al normelor”);

- aducerea la zi și clarificarea anumitor norme, în special a celor referitoare la sfera geografică 
de aplicare a asistenței macrofinanciare;

- alinierea procesului decizional pentru asistența macrofinanciară la alte instrumente 
financiare de asistență externă.

În documentul de lucru al serviciilor sale, Comisia și-a exprimat îngrijorarea cu privire la 
situația actuală a deciziilor legislative de la caz la caz, în special având în vedere cele opt 
săptămâni obligatorii de consultări cu parlamentele naționale. Cu toate că asistența 
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macrofinanciară a avut o contribuție importantă la stabilitatea macroeconomică în vecinătatea 
UE, procedurile curente au tendința de a-i reduce eficacitatea și transparența.

În justificările sale, Comisia a îmbinat două chestiuni distincte: obiectivul de a face asistența 
macrofinanciară mai eficace și necesitatea de a conveni asupra unor norme și condiții clare 
pentru plata asistenței macrofinanciare. Raportorul recomandă, în scopul acestei dezbateri, să 
se stabilească mai întâi dacă există un acord asupra normelor care guvernează asistența 
macrofinanciară și, separat, asupra procedurilor de luare a deciziilor propuse.

Normele

„Criteriile de la Genval” condiționează asistența macrofinanciară atât de proximitatea 
democratică, economică și geografică comună, cât și de existența unui plan al Fondului 
Monetar Internațional și de disciplina financiară.  

Normele procedurale și condiționalitatea

Comisia nu a modificat parametrii fundamentali ai „criteriilor de la Genval”, însă au fost 
modificate câteva norme procedurale. Spre exemplu, Comisia a eliminat plafoanele pentru 
contribuția Uniunii Europene din asistență [articolul 5 alineatul (2)], argumentând că acestea 
sunt dificil de calculat și nepractice.  Este important pentru Comisie să beneficieze de 
suficientă flexibilitate în stabilirea raportului optim, evitându-se rigiditatea procedurală și 
asigurându-se în același timp controlul democratic asupra fiecărui program de asistență.  

Același raționament este valabil și pentru distincția dintre granturi și împrumuturi. Propunerea 
Comisiei este oarecum vagă în ceea ce privește determinarea raportului dintre împrumuturi și 
granturi, întrucât se prevede că se va lua în considerare „nivelul de dezvoltare economică al 
țării beneficiare”, însă nu se explică modalitatea în care această analiză va fi utilizată 
[articolul 3 alineatul (1)].  Anterior, granturile au făcut parte din asistența macrofinanciară 
acordată unor țări precum Albania (2004), Bosnia și Herțegovina (2004), Georgia (2005 și 
2009), Liban (2007), Moldova (2007 și 2010) și Armenia (2009).

Parlamentul European ar putea introduce un control sporit asupra procesului decizional legat 
de granturi și împrumuturi. La fel ca în cazul plafoanelor, raportorul consideră că trebuie să se 
ajungă un echilibru între stabilirea de norme clare și posibilitatea Comisiei de a adapta 
asistența acordată la fiecare caz în parte. În trecut au existat cazuri în care asistența 
macrofinanciară a fost utilizată ca un pachet financiar similar granturilor echivalente cu 
anularea condiționată a datoriilor, iar raportorul este de părere că aceste practici trebuie 
evitate în viitor.

În mod esențial, regulamentul-cadru menține principiul central al complementarității conform 
căruia asistența macrofinanciară ar trebui acordată doar în cazurile în care există un program 
al Fondului Monetar Internațional [articolul 6 alineatul (2)]. Aceste dispoziții par adecvate, 
însă ar trebuit avută în vedere posibilitatea unei derogări de la caz la caz, dacă împrejurările o 
cer. Raportorul dorește să sublinieze faptul că asistența macrofinanciară trebuie să aducă o 
valoare adăugată din partea UE și ar trebui să fie acordată doar atunci când UE poate să aducă 
o reală contribuție, nu doar să acționeze ca o „completare a Fondului Monetar Internațional”.
În anumite cazuri, UE ar putea să preia rolul principal în operațiunile de asistență 
macrofinanciară, așa cum s-a întâmplat în cazul Bosniei și Herțegovinei (2004).
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Țări eligibile

Printre țările eligibile se numără țările candidate la aderarea la Uniunea Europeană, țările 
potențial candidate, țările reglementate de politica europeană de vecinătate și, în mod 
excepțional, alte țări care sunt „apropiate din punct de vedere politic, economic și geografic 
de Uniunea Europeană” (articolul 2). În practică, în ultima categorie se înscriu fostele 
republici sovietice din Asia Centrală.

Raportorul consideră că acești „parteneri suplimentari” ar trebui verificați mai atent, cu 
posibilitatea ca selecția acestora să fie aprobată formal, de la caz la caz.  Uniunea ar trebui să 
contribuie doar atunci când există valoare adăugată din partea UE și este dificil de argumentat 
că fostele republici sovietice din Asia Centrală sunt suficient de apropiate din punct de vedere 
politic, economic și geografic de Uniunea Europeană pentru a fi eligibile. Raportorul 
consideră că stabilitatea în vecinătatea imediată a UE și „europenizarea” ar trebui să fie 
obiectivele cheie ale asistenței macrofinanciare, iar țările ar trebui să fie selecționate în 
consecință.

În sens mai larg, Comisia ar trebui să își explice și să își facă publice deciziile în ceea ce 
privește selecția țărilor și legăturile dintre programele de asistență macrofinanciară și celelalte 
instrumente de finanțare externă.

Condiționalitatea politică

Orientându-se după „criteriile de la Genval”, regulamentul-cadru condiționează asistența 
macrofinanciară de respectarea „mecanismelor democratice reale, inclusiv sistemele 
parlamentare pluripartidice, statul de drept și drepturile omului” [articolul 6 alineatul 1]. Așa 
cum este prezentată, această condiționare se subscrie responsabilității Uniunii prevăzute de 
Tratatul de la Lisabona de a-și promova valorile fundamentale în relațiile externe.

Cu toate acestea, experiența a demonstrat că acest tip de condiționalitate este arareori utilizată 
în practică. Spre exemplu, studiul solicitat de Parlamentul European Centrului de Studii 
Politice Europene menționează că asistența macrofinanciară acordată în anul 2002 Ucrainei a 
relevat faptul că UE „nu a luat în considerare condițiile politice prealabile”. Acest tipar s-a 
repetat și în alte cazuri, iar aplicarea principiului condiționalității ar putea fi la fel de bine pusă 
la îndoială în cazul eventualului program pentru Kârgâzstan.

Raportorul consideră că aplicarea condițiilor prealabile ar trebui făcută cu mai multă fermitate 
și că evaluarea politică efectuată de Comisie ar trebui să devină mai formală și mai 
transparentă. Posibilele îmbunătățiri includ menționarea criteriilor pe care Comisia trebuie să 
le utilizeze, cum ar fi indicatorul corupției la nivel internațional și indicatorul de transparență.
La acestea s-ar putea adăuga cerințe specifice de raportare și o evaluare mai eficace din partea 
Parlamentului European și a Curții de Conturi.

Eficacitatea democratică a asistenței macrofinanciare ar putea fi îmbunătățită, în plus, și prin 
menționarea explicită a măsurilor de politică democratică și din domeniul drepturilor omului 
în memorandumul de înțelegere.  În mod evident, unele măsuri de consolidare a 
responsabilității financiare și a transparenței [articolul 6 alineatele (4) și (5)] au un efect 
colateral democratic, însă simpla referire la „alte priorități în contextul politicii externe a 
Uniunii” nu este suficientă. Ar trebui să se introducă în memorandumul de înțelegere măsuri 
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explicite în ceea ce privește drepturile omului și mecanismele democratice, acolo unde este 
cazul.  În plus, deteriorarea condițiilor democratice ar putea fi inclusă printre motivele de 
suspendare a plăților [articolul 9 alineatul (4)], acordându-se suficient timp pentru 
îndeplinirea acestor condiții.  

În concluzie, raportorul consideră că regulamentul, în forma propusă, pune suficient accent pe 
interesul financiar și economic al Uniunii, însă nu conține dispoziții corespunzătoare legate de 
interesele democratice ale UE.  

Procedura

Comisia introduce următoarea procedură decizională:

(i) procedura de examinare pentru:

– adoptarea deciziilor de acordare a asistenței macrofinanciare pentru fiecare țară 
în parte [articolul 7 alineatul (2)];

– adoptarea deciziei fie de reducere a fondurilor puse la dispoziție în contextul 
asistenței, fie de suspendare sau de anulare a asistenței [articolul 5 
alineatul (3)];

– încheierea contractelor de consultanță pentru măsurile de sprijin atunci când 
acestea depășesc valoarea unitară de 250 000 EUR [articolul 10 alineatul (3)];

(ii) procedura de consultare pentru încheierea memorandumului de înțelegere cu țara 
beneficiară, care cuprinde măsurile de politică asociate asistenței [articolul 7 alineatul 
(4)].

Astfel, propunerea Comisiei elimină procedura legislativă ordinară pentru fiecare caz de 
asistență macrofinanciară în parte și o înlocuiește cu o decizie a Comisiei, supusă aprobării 
ulterioare a Consiliului. În fapt, Parlamentul European nu ar avea niciun rol în controlul 
acordării de asistență macrofinanciară în viitor. Utilizarea actelor delegate (articolul 290 din 
TFUE) nu este prevăzută pentru decizii unice. Este adevărat că, prin adoptarea 
regulamentului, Parlamentul European ar dobândi „coproprietatea” asupra normelor aplicabile 
asistenței macrofinanciare, dar întrebarea esențială care se pune este dacă Parlamentul este 
dispus să renunțe la competențele sale de colegislator.

Deputații trebuie să ia în considerare faptul că propunerea Comisiei acoperă doar perioada de 
timp rămasă până la sfârșitul anului 2013, având astfel un caracter temporar. După această 
dată, regulamentul va fi înlocuit (sau modificat) pentru a fi armonizat cu celelalte instrumente 
noi.

Mai precis, Comisia propune utilizarea unor proceduri decizionale similare cu cele utilizate în 
cadrul altor instrumente de finanțare externă care datează de la începutul actualei perspective 
financiare (2007-2013) (din perioada anterioară adoptării Tratatului de la Lisabona), 
instrumente care vor fi în curând înlocuite cu instrumente și structuri decizionale noi. Astfel, 
utilizarea vechilor proceduri decizionale ca exemplu în cazul de față nu pare a fi adecvată.
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Raportorul este de acord cu opinia Comisiei conform căreia sunt necesare schimbări în 
vederea stabilirii unor norme clare și pentru ca procesul decizional pentru asistența 
macrofinanciară să devină armonios și eficace.  Cu toate acestea, eliminarea totală a 
controlului parlamentar asupra asistenței macrofinanciare este inacceptabilă. Trebuie avute în 
vedere opțiuni care să permită Parlamentului European să exercite un control asupra fiecărui 
caz de acordare de asistență macrofinanciară și să protejeze prerogativele Parlamentului în 
conformitate cu dispozițiile Tratatului de la Lisabona.


