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Uvod

Makrofinančno pomoč EU (MFA) so začeli dodeljevati leta 1990, da bi zagotovili finančno 
pomoč tretjim državam s kratkoročnimi plačilnobilančnimi težavami. Doslej je bilo odobrenih 
55 sklepov o makrofinančni pomoči za 23 držav v skupnem znesku 7,2 milijarde evrov, in 
sicer v obliki nepovratnih sredstev in posojil ali kombinacije obojega. 

V zadnjih letih je odbor INTA sodeloval pri dodeljevanju makrofinančne pomoči sprva v 
postopku posvetovanja, od Lizbonske pogodbe dalje pa kot sozakonodajalec. Po Lizbonski 
pogodbi sta ustrezna pravna podlaga za sklepe o dodeljevanju makrofinančne pomoči člena 
209(1) in 212(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, odvisno od tega, ali je država 
upravičenka država v razvoju ali ne. V obeh primerih se uporabi redni zakonodajni postopek.

Po Lizbonski pogodbi sta bila za Ukrajino in Moldavijo sprejeta dva začasna sklepa. Tretji 
sklep glede Gruzije pa je bil zaradi procesnega nesoglasja odložen: za sprejetje 
memoranduma o soglasju (MOU) Evropski parlament vztraja pri "svetovalnem postopku", ki 
je bil uporabljen za Ukrajino in Moldavijo, medtem ko Svet hoče "postopek pregleda".

Do sedaj je EU sprejemala sklepe o makrofinančni pomoči na podlagi t. i. "genvalskih meril" 
Sveta iz oktobra 2002, za katera so veljali zakonodajni sklepi, odvisno od posameznega 
primera.  Ker je tako stanje veljalo za nezadovoljivo, je Evropski parlament leta 2003 z 
resolucijo pozval k oblikovanju okvirne uredbe o makrofinančni pomoči in predlog Komisije 
je tako neposredni odziv na to zahtevo. 

Predlog Komisije 

Po navedbah Komisije so glavni cilji predloga: 

– ustvariti uradni pravni instrument za makrofinančno pomoč tretjim državam,

– uvesti hitrejše, učinkovitejše in poenostavljeno odločanje o posameznih ukrepih 
makrofinančne pomoči,

– dogovoriti se o pravilih in pogojih med institucijami EU (Evropski parlament narediti za 
"solastnika pravil"),

– posodobiti in razjasniti nekatera pravila, še posebej tista glede geografskega območja 
uporabe makrofinančne pomoči,

– uskladiti odločanje o makrofinančni pomoči z drugimi instrumenti zunanje finančne 
pomoči. 

V delovnem dokumentu je Komisija izrazila zaskrbljenost nad trenutnim stanjem, ko se 
zakonodajni sklepi sprejemajo za vsak primer posebej, zlasti z ozirom na obvezno 
osemtedensko posvetovanje nacionalnih parlamentov. Čeprav je bil prispevek makrofinančne 
pomoči k makroekonomski stabilnosti v soseščini EU dragocen, trenutni postopki zmanjšujejo 
njeno učinkovitost in preglednost. 

V svojih obrazložitvah je Komisija združila dve ločeni zadevi: cilj narediti makrofinančno 



DT\883757SL.doc 3/5 PE475.855v02-00

SL

pomoč učinkovitejšo in potrebo po dogovoru glede jasnih pravil in pogojev za izplačilo 
makrofinančne pomoči. Poročevalec za namen te razprave priporoča, da bi najprej pogledali, 
ali se strinjamo s pravili o makrofinančni pomoči, in nato ločeno še, ali se strinjamo s 
predlaganimi postopki odločanja. 

Pravila

"Genvalska merila" makrofinančno pomoč pogojujejo z medsebojno demokratično, 
ekonomsko in geografsko bližino, kot tudi z obstojem sheme Mednarodnega denarnega sklada 
in finančno disciplino. 

Postopkovna pravila in pogojevanje

Komisija ni spremenila temeljnih parametrov "genvalskih meril", čeprav je prišlo do 
sprememb nekaterih manjših postopkovnih pravil. Komisija je na primer odstranila zgornje 
meje za svoj delež pomoči (člen 5(2)) s pojasnilom, da jih je težko izračunati in da so 
nepraktične. Zdi se primerno, da ima Komisija dovolj svobode pri določanju ustreznega 
razmerja in da se prepreči postopkovno omejevanje, hkrati pa je zagotovljeno, da bo vsak 
program pomoči šel skozi demokratični nadzor. 

Enak način razmišljanja velja tudi za razmerje med nepovratnimi sredstvi in posojili. Predlog 
Komisije je nekoliko nejasen glede tega, kako je določeno razmerje med nepovratnimi 
sredstvi in posojili, pri čemer navajajo, da bodo upoštevali "raven gospodarskega razvoja 
države upravičenke", a ne razložijo, kako se bo ta analiza uporabljala (člen 3(1)). Poprej so 
bila nepovratna sredstva del makrofinančne pomoči državam, kot so Albanija (2004), Bosna 
in Hercegovina (2004), Gruzija (2005 in 2009), Libanon (2007), Moldavija (2007 in 2010) in 
Armenija (2009). 

Evropski parlament bi lahko poostril nadzor nad odločanjem o nepovratnih sredstvih in 
posojilih. Kar zadeva zgornjo mejo pomoči, poročevalec meni, da je treba vzpostaviti 
ravnotežje med določanjem jasnih pravil in dopuščanjem manevrskega prostora Komisiji, da 
prilagodi pomoč posebnostim vsakokratnih okoliščin. Pretekle izkušnje so pokazale, da je bila 
v nekaterih primerih makrofinančna pomoč uporabljena kot finančni paket, soroden pogojnim 
nepovratnim sredstvom za oprostitev dolgov, in poročevalec meni, da bi se bilo treba tovrstni 
praksi v prihodnje izogibati.

Pomembno je, da okvirna uredba ohranja osrednje načelo dopolnjevanja, ki določa, da naj bi 
se makrofinančna pomoč dodeljevala le, če obstaja program Mednarodnega denarnega sklada 
(člen 6(2)). To se zdi primerno, čeprav bi lahko razmislili o odstopanju od tega pravila za 
posamezne primere, če to zahtevajo okoliščine. Poročevalec bi rad poudaril, da mora 
makrofinančna pomoč prinesti EU dodano vrednost in bi se morala uporabljati samo tam, kjer 
EU lahko ponudi lastno rešitev, namesto da dopolnjuje prispevek Mednarodnega denarnega 
sklada. EU bi lahko v določenih primerih razmislila o tem, da bi prevzela vodilno vlogo pri 
ukrepih makrofinančne pomoči, kakor je bilo v primeru Bosne in Hercegovine (2004). 

Države upravičenke

Države upravičenke vključujejo države kandidatke za članstvo v EU, potencialne države 
kandidatke, države Evropske sosedske politike in izjemoma druge države, ki so "politično, 
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gospodarsko in geografsko tesno povezane z Evropsko unijo" (člen 2). V praksi je zadnja 
kategorija pomenila nekdanje sovjetske republike v srednji Aziji. 

Poročevalec meni, da bi bilo treba te "druge partnerje" natančno preveriti in pri tem dopustiti 
možnost, da se njihovo izbiro formalno potrdi za vsak primer posebej. EU bi morala 
prispevati denar samo tam, kjer gre za dodano vrednost EU, in težko je trditi, da so nekdanje 
sovjetske republike iz srednje Azije politično, gospodarsko in geografsko dovolj blizu EU, da 
bi bile upravičene do pomoči. Poročevalec meni, da bi stabilnost v neposredni soseščini EU in 
"evropeizacija" morali biti ključna cilja makrofinančne pomoči, v skladu s tem pa bi morali 
odobravati tudi države. 

V splošnem bi morala Komisija bolje razložiti in razkriti odločitve glede izbire držav in 
odnosa med programi makrofinančne pomoči in drugimi instrumenti EU za zunanje 
financiranje. 

Politično pogojevanje

Okvirna uredba, ki se zgleduje po "genvalskih merilih", makrofinančno pomoč pogojuje s 
prisotnostjo "učinkovitih demokratičnih mehanizmov, vključno z večstrankarskimi 
parlamentarnimi sistemi, pravno državo in spoštovanjem človekovih pravic" (člen 6(1)). Na 
prvi pogled je to skladno z odgovornostjo, ki jo EU nalaga Lizbonska pogodba, da v zunanjih 
zadevah uveljavlja svoje temeljne vrednote. 

Izkušnje pa kažejo, da se takšno pogojevanje le redko izvaja. Študija Centra za evropske 
politične študije, ki jo je naročil Evropski parlament, na primer ugotavlja, da je 
makrofinančna pomoč Ukrajini leta 2002 pokazala, da se je EU "zelo malo ozirala na osnovne 
politične pogoje". Ta vzorec se je ponovil tudi v drugih primerih in uporaba pogojevanja bi 
lahko bila vprašljiva tudi v morebitnem programu za Kirgizistan.

Poročevalec meni, da je treba okrepiti uporabo osnovnih pogojev in da bi morala politična 
ocena Komisije postati bolj formalizirana in pregledna. Med možnimi izboljšavami so tudi 
sklicevanja na merila, ki jih mora uporabiti Komisija, kot so merila mednarodne korupcije in 
preglednosti. To bi lahko pospremili tudi s posebnimi zahtevami po poročanju in z 
učinkovitejšim ocenjevanjem, ki bi vključevalo Evropski parlament in Računsko sodišče. 

Demokratično učinkovitost makrofinančne pomoči bi lahko še dodatno izboljšali z izrecnim 
sklicevanjem na politične ukrepe na področju demokracije in človekovih pravic v 
memorandumu o soglasju (MOU). Jasno je, da imajo nekateri ukrepi za krepitev finančne 
odgovornosti in preglednosti (člena 6(4) in (5)) demokratičen stranski učinek, vendar zgolj 
omenjanje "drugih prednostnih nalog v okviru zunanje politike Unije" ne zadošča. V 
memorandum o soglasju bi bilo treba vključiti jasne ukrepe glede demokratičnih mehanizmov 
in mehanizmov za zagotavljanje človekovih pravic, kjer je to ustrezno. Poleg tega bi lahko kot 
razlog za zamrznitev izplačila pomoči (člen 9(4)) vključili  poslabšanje demokratičnih razmer 
in hkrati zagotovili dovolj časa za izpolnitev teh pogojev. 

Poročevalec skratka meni, da uredba, kot je predlagana, daje zadosten poudarek finančnim in 
gospodarskim interesom Unije, manjkajo pa ustrezne določbe za uveljavitev demokratičnih 
interesov EU.  
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Postopek

Komisija uvaja naslednji postopek odločanja:

(i) postopek pregleda za:

– sprejemanje sklepov o dodelitvi makrofinančne pomoči, vezanih na posamezno 
državo (člen 7(2)); 

– sprejemanje sklepov za znižanje zneska sredstev, ki je na voljo za 
makrofinančno pomoč, za zamrznitev ali za prekinitev pomoči (člen 5(3));

– dogovarjanje o pogodbah o svetovanju glede podpornih ukrepov, če enotna 
vrednost presega 250.000 EUR (člen 10(3)); 

(ii) svetovalni postopek za dogovore o memorandumu o soglasju z državo upravičenko, ki 
določa politične ukrepe v zvezi s pomočjo (člen 7(4)).

Predlog Komisije tako odpravlja redni zakonodajni postopek, ki se je uporabljal za vsako 
makrofinančno pomoč posebej, in ga nadomešča s sklepom, ki ga sprejme Komisija in odobri 
Svet. Evropski parlament v praksi ne bi imel nobene vloge pri nadzoru prihodnjih 
makrofinančnih pomoči. Za sprejemanje posamezne odločitve uporaba delegiranih aktov 
(člen 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije) ni predvidena. Res je, da bi s sprejetjem 
uredbe Evropski parlament postal "solastnik" pravil o makrofinančni pomoči, pomembno 
vprašanje pa je, ali smo se kot sozakonodajalci pripravljeni odreči svojim pristojnostim. 

Poslanci naj bodo pozorni na dejstvo, da trenutni predlog Komisije zajema samo obdobje do 
konca leta 2013 in naj bi bil torej samo prehoden. Po koncu tega obdobja bo uredba 
nadomeščena (ali spremenjena), da bi se jo uskladilo z drugimi novimi instrumenti. 
Komisija namreč predlaga uporabo postopkov odločanja, podobnih tistim, ki se uporabljajo 
pri drugih instrumentih za zunanje financiranje in segajo v začetek sedanje (2007–2013) 
finančne perspektive (iz obdobja pred Lizbonsko pogodbo) ter bodo kmalu nadomeščeni z 
novimi instrumenti in strukturami odločanja. Zato v tem primeru uporaba starih postopkov 
odločanja kot kaže ni ustrezna. 

Poročevalec se strinja s Komisijo, da so nujne spremembe, ki bodo določile jasna pravila in 
poskrbele za gladko in učinkovito odločanje o makrofinančni pomoči. Popolna izločitev 
parlamentarnega nadzora nad makrofinančno pomočjo pa je nesprejemljiva. Razmisliti bi 
morali o možnostih, ki bi Evropskemu parlamentu omogočale, da izvaja nadzor nad vsako 
makrofinančno pomočjo in brani pristojnosti, ki mu jih daje Lizbonska pogodba.


