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Úvod

Makrofinančná pomoc EÚ sa začala poskytovať v roku 1990 ako pomoc makroekonomickej 
povahy tretím krajinám, ktoré zažívajú krátkodobé ťažkosti týkajúce sa platobnej bilancie. 
Doteraz bolo schválených celkove 55 rozhodnutí o makrofinančnej pomoci, ktoré využilo 23 
krajín v celkovej výške 7,2 miliardy EUR vo forme grantov a úverov, alebo kombinácie 
oboch. 

Výbor INTA bol v posledných rokoch zapojený do poskytovania makrofinančnej pomoci 
najskôr v súlade s konzultačným postupom a od vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti ako 
spoluzákonodarca. Podľa Lisabonskej zmluvy sú vhodnými právnymi základmi pre 
rozhodnutia o prideľovaní makrofinančnej pomoci článok 209 ods. 1 a článok 212 ods. 2 
ZFEÚ podľa toho, či krajina prijímajúca pomoc je alebo nie je rozvojová. V oboch prípadoch 
platí riadny legislatívny postup.

Dve rozhodnutia ad hoc boli prijaté podľa Lisabonskej zmluvy pre Ukrajinu a Moldavsko. 
Tretie rozhodnutie pre Gruzínsko bolo pozastavené z dôvodu procedurálnych nezhôd: pri 
prijímaní memoranda o porozumení trvá EP na konzultačnom postupe, ktorý sa použil v 
prípade Ukrajiny a Moldavska, kým Rada si želá postup preskúmania.

EÚ doteraz prijímala rozhodnutia o makrofinančnej pomoci na základe tzv. genvalských 
kritériách z októbra 2002, ktoré podliehali individuálnym legislatívnym rozhodnutiam. EP 
považoval túto situáciu za neuspokojivú a vo svojom uznesení z roku 2003 vyzval na 
vypracovanie regulačného rámca, návrh Komisie preto prichádza ako priama odpoveď na túto 
požiadavku. 

Návrh Komisie 

Podľa Komisie sú hlavnými cieľmi návrhu: 

– vytvoriť formálny právny nástroj makrofinančnej pomoci určenej tretím krajinám,

– zaviesť rýchlejší, účinnejší a zoptimalizovaný rozhodovací postup pre jednotlivé operácie 
makrofinančnej pomoci,

– dohodnúť medzi orgánmi EÚ pravidlá a podmienky (tak, aby sa EP stal „spoluvlastníkom 
pravidiel”),

– aktualizovať a objasniť niektoré pravidlá, predovšetkým pokiaľ ide o geografický rozsah 
makrofinančnej pomoci,

– prepojiť rozhodovanie o makrofinančnej pomoci s ostatnými vonkajšími nástrojmi finančnej 
pomoci. 

Vo svojom pracovnom dokumente útvarov Komisie táto vyjadrila obavy zo súčasného stavu 
individuálnych legislatívnych rozhodnutí, najmä čo sa týka povinných osemtýždňových 
konzultácií s národnými parlamentmi. Hoci makrofinančná pomoc je cenným prínosom k 
makroekonomickej stabilite v susedných krajinách EÚ, súčasné postupy skôr znižujú jej 
účinnosť a transparentnosť. 
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V odôvodneniach Komisia spojila dve rôzne otázky: cieľ zvýšiť účinnosť makrofinančnej 
pomoci s potrebou dohodnúť jasné pravidlá a podmienky jej vyplácania. Spravodajca by na 
účely tejto diskusie odporúčal najskôr ujasniť, či na jednej strane súhlasíme s pravidlami 
riadenia makrofinančnej pomoci a na druhej strane, či súhlasíme s navrhovanými 
rozhodovacími postupmi.

Pravidlá

Genvalské kritériá podmieňujú makrofinančnú pomoc vzájomnou demokratickou, 
hospodárskou a geografickou blízkosťou a existenciou systému MMF a finančnej disciplíne. 

Procedurálne pravidlá a podmienenosť

Komisia síce nezmenila základné parametre genvalských kritérií, i keď niektoré menej 
dôležité procedurálne pravidlá boli pozmenené. Komisia napríklad zrušila využívanie stropov 
podielu pomoci EÚ (článok 5 ods. 2) s vysvetlením, že sú ťažko vypočítateľné a nepraktické. 
Zdá sa náležité, aby bola Komisii zabezpečená dostatočná pružnosť pri určovaní vhodného 
pomeru a aby sa zabránilo procedurálnym obmedzeniam a zároveň zaručilo, že každý 
program pomoci bude podliehať demokratickej kontrole.  

Rovnako sa uvažuje aj o rozdiele medzi grantmi a pôžičkami. Návrh Komisie nie je veľmi 
jasný, pokiaľ ide o určenie pomeru grantov k pôžičkám a tým, že určuje, že musia brať do 
úvahy úroveň hospodárskeho rozvoja prijímajúcej krajiny , pričom neobjasňuje, ako sa má 
táto analýza využiť (článok 3 ods. 1). Granty boli v minulosti súčasťou makrofinančnej 
pomoci krajinám ako Albánsko (2004), Bosna a Hercegovina (2004), Gruzínsko (2005 a 
2009), Libanon (2007), Moldavsko(2007 a 2010) a Arménsko (2009). 

EP by mohol zaviesť väčšiu kontrolu rozhodovacieho procesu týkajúceho sa grantov a 
pôžičiek. Čo sa týka stropov, spravodajca sa domnieva, že je potrebné dosiahnuť rovnováhu 
medzi vytvorením jasných pravidiel a poskytnutím priestoru Komisii, aby pomoc prispôsobila 
konkrétnej situácii. V minulosti sa objavili prípady, kedy sa makrofinančná pomoc použila 
ako finančný balík podobný grantom na podmienené odpustenie dlhu a spravodajca sa 
nazdáva, že takýmto praktikám by sme sa mali v budúcnosti vyhýbať.

Dôležité je, že rámcové nariadenie si zachová hlavnú zásadu komplementarity v tom, že 
makrofinančnú pomoc možno poskytnúť len vtedy, ak tam existuje aj program MMF (článok 
6 ods. 2). Mohlo by to byť praktické, hoci zvážiť by sa mohla aj individuálna výnimka z tohto 
pravidla, pokiaľ si tak vyžiadajú okolnosti. Spravodajca by rád zdôraznil, že makrofinančná 
pomoc musí zabezpečiť pridanú hodnotu EÚ a mala by sa objaviť len vtedy, keď EÚ môže 
priniesť niečo nové a keď nebude iba doplnkom MMF. EÚ by v určitých prípadoch mohla 
zvážiť, či neprevezme vedúcu úlohu pri operáciách makrofinančnej pomoci, ako to bolo v 
prípade Bosny a Hercegoviny (2004). 

Oprávnené krajiny

K oprávneným krajinám patria kandidáti na členstvo v EÚ, potenciálne kandidátske krajiny, 
krajiny ESP a výnimočne aj ďalšie krajiny, ktoré sú politicky, hospodársky a geograficky 
blízke EÚ (článok 2). V praxi táto druhá kategória znamenala bývalé sovietske republiky v 
Strednej Ázii. 
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Spravodajca sa domnieva, že by sa mali dôkladne preskúmať tieto „ďalšie krajiny” s 
možnosťou formálneho schválenia ich výberu na individuálnom základe. Únia by sa mala na 
tom podieľať len v prípadoch, keď ide o pridanú hodnotu EÚ. Je zložité dokazovať, že bývalé 
sovietske republiky Strednej Ázie sú politicky, hospodársky alebo geograficky dostatočne 
blízke EÚ na to, aby sa mohli o pomoc uchádzať. Spravodajca sa nazdáva, že stabilita v 
bezprostrednom susedstve EÚ a europeizácia by mali byť kľúčovými cieľmi makrofinančnej 
pomoci a že krajiny by sa mali schvaľovať v súlade s nimi. 

V širšej súvislosti je treba dodať, že Komisia by mala lepšie objasniť a zverejniť rozhodnutia 
o výbere krajín a prepojení programov makrofinančnej pomoci s ostatnými nástrojmi 
vonkajšej finančnej pomoci EÚ. 

Politická podmienenosť

Rámcové nariadenie tým, že uznáva význam genvalských kritérií, podmieňuje makrofinančnú 
pomoc prítomnosťou „účinných demokratických mechanizmov vrátane pluralitných 
parlamentných systémov, právneho poriadku a dodržiavania ľudských práv” (článok 6 ods. 
1). Znamená to, že podpora základných hodnôt Lisabonskej zmluvy je v súlade so 
zodpovednosťou, ktorú za ňu nesie Únia. 

Zo skúseností však vyplýva, že takáto podmienenosť sa praktizuje len zriedkavo. Napríklad v 
analýze, ktorej vypracovaním poveril EP Centrum pre európske politické štúdie, sa uvádza, že 
makrofinančná pomoc poskytnutá v roku 2002 Ukrajine poukázala na to, že EÚ „neberie 
dostatočnú ohľad na politické podmienky”. Tento model sa zopakoval vo viacerých prípadoch 
a uplatňovanie podmienenosti by sa mohlo rovnako spochybniť aj v potenciálnom programe 
pre Kirgizsko. 

Spravodajca sa domnieva, že by sa malo posilniť uplatňovanie podmienok a politické 
hodnotenie Komisie by malo byť formálnejšie a transparentnejšie. K možným zlepšeniam 
patria odkazy na kritériá, ktoré Komisia musí využívať, napríklad medzinárodné normy pre 
korupciu a transparentnosť. Mohli by tiež byť sprevádzané osobitnými požiadavkami na 
podávanie správ a účinnejším hodnotením, do ktorého sa zapoja aj EP a Dvor audítorov.  

Demokratická účinnosť makrofinančnej pomoci by sa dala ďalej zlepšiť výslovným odkazom 
na opatrenia demokratickej politiky a politiky ľudských práv v memorande o porozumení. 
Niektoré z opatrení na posilnenie finančnej zodpovednosti a transparentnosti (článok 6 ods. 4 
a 5) majú jednoznačne vedľajší účinok na demokraciu, no poukázať iba na „ostatné priority v 
kontexte vonkajšej politiky Únie” nestačí.   Jednoznačné opatrenia týkajúce sa mechanizmov 
na podporu demokracie a ľudských práv by sa mali tam, kde je to náležité, zahrnúť do 
memoranda o porozumení. Zahrnúť by sa sem okrem toho malo aj zhoršenie demokratických 
podmienok ako dôvod zastavenia vyplácania pomoci(článok 9 ods. 4) a zároveň poskytnúť 
dostatočný čas na splnenie týchto podmienok. 

Ak to zhrnieme, spravodajca sa nazdáva, že nariadenie v navrhovanom znení kladie 
dostatočný dôraz na finančný a hospodársky záujem Únie, no chýbajú mu vhodné ustanovenia 
týkajúce sa demokratického záujmu EÚ.  
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Postup

Komisia zavádza tento rozhodovací postup:

(i) postup preskúmania pre:

– prijímanie rozhodnutí pre konkrétnu krajinu o udelení makrofinančnej pomoci 
(článok 7 ods. 2);

– prijímanie rozhodnutí buď o znížení prostriedkov poskytnutých v kontexte 
pomoci, o pozastavení alebo zrušení pomoci (článok 5 ods. 3);

– odsúhlasenie zmlúv o poradenstve na podporu opatrení, ak jednotná hodnota 
presiahne 250 000 EUR (článok 10 ods. 3);  

(ii) konzultačný postup pre odsúhlasenie memoranda o porozumení s prijímajúcou 
krajinou, v ktorom sa stanovujú politické opatrenia spojené s pomocou (článok 7 ods. 
4).

Návrh Komisie preto odstraňuje individuálne zameraný bežný legislatívny postup pre každé 
poskytnutie makrofinančnej pomoci a nahrádza ho rozhodnutím, ktoré prijme Komisia a 
schváli Rada. V praxi by teda EP nezohrával žiadnu úlohu pri dohľade nad budúcou 
makrofinančnou pomocou. Pre žiadne rozhodnutie sa nepredpokladá využitie delegovaných 
aktov (článok 290 ZFEÚ). Je pravdou, že prijatím nariadenia by sa EP stal „spoluvlastníkom” 
pravidiel o makrofinančnej pomoci, no dôležitá otázka je, či sme ochotní vzdať sa právomoci 
spoluzákonodarcu.  

Poslanci by mali vziať na vedomie, že návrh Komisie pokrýva len obdobie do konca roka 
2013, a považuje sa preto iba za prechodné. Nariadenie by sa následne malo nahradiť (alebo 
zmeniť a doplniť), aby sa zosúladilo s ostatnými novými nástrojmi. 
Komisia konkrétne navrhuje využívať rozhodovacie postupy podobné tým, ktoré sa používajú 
ostatných vonkajších finančných nástrojoch pochádzajúcich zo začiatku bežného (2007 –
2013) finančného výhľadu (od lisabonskej éry) a čoskoro budú nahradené novými nástrojmi a 
rozhodovacími štruktúrami. Využívanie starých rozhodovacích postupov, ako v tomto 
prípade, sa preto nezdá byť vhodné. 

Spravodajca súhlasí s Komisiou, že určenie jasných pravidiel a zjednodušenie a zvýšenie 
účinnosti rozhodovania o makrofinančnej pomoci si bude vyžadovať určité zmeny. Úplné 
odstránenie parlamentnej kontroly nad makrofinančnou pomocou je však neprípustné. Mali by 
sme zvážiť alternatívy, ktoré by EP umožnili vykonávať kontrolu nad každým poskytnutím 
makrofinančnej pomoci a obhajovať naše výsadné práva podľa Lisabonskej zmluvy.


