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Inledning

EU:s makroekonomiska stöd infördes 1990 för att ge ekonomiskt stöd till tredjeländer med 
kortsiktiga problem med betalningsbalansen. Hittills har totalt 55 beslut om makroekonomiskt 
stöd godkänts till ett sammanlagt belopp på 7,2 miljarder euro, i form av bidrag och lån eller 
en kombination av bidrag och lån. 

Under senare år har utskottet för internationell handel varit inblandat i beviljandet av 
makroekonomiskt stöd först i samband med samrådsförfarandet och, sedan Lissabonfördraget 
trädde i kraft, som medlagstiftare Enligt Lissabonfördraget är den lämpliga rättsliga grunden 
för beslut om beviljande av makroekonomiskt stöd artiklarna 209.1 och 212.2 i EUF-fördraget 
beroende på om mottagarlandet är ett utvecklingsland eller inte. I båda fallen tillämpas det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Två särskilda beslut har antagits enligt Lissabonfördraget, för Ukraina och Moldavien. 
Ett tredje beslut för Georgien har skjutits upp på grund av oenighet om förfarandet. För 
antagande av samförståndsavtal begär Europaparlamentet att ”det rådgivande förfarandet” 
används för Ukraina och Moldavien medan rådet vill tillämpa ”undersökningsförfarandet”.

Fram till nu har EU fattat beslut om makroekonomiskt stöd utifrån rådets så kallade 
Genvalkriterier från oktober 2002 som varit föremål för lagstiftningsbeslut från fall till fall. 
Parlamentet ansåg att denna situation var otillfredsställande och efterlyste i en resolution 2003 
en ramförordning för makroekonomiskt stöd och kommissionens förslag kommer alltså som 
ett direkt svar på denna begäran. 

Kommissionens förslag 

Enligt kommissionen är huvudmålen med dess förslag följande: 

Att skapa ett formellt rättsligt instrument för makroekonomiskt stöd till tredjeländer

– Att införa ett snabbare, effektivare och mer standardiserat beslutsfattande för enskilda 
transaktioner som rör makroekonomiskt stöd.

– Att EU-institutionerna kommer överens om regler och villkor (så att Europaparlamentet blir 
”delägare i regelverket”).

– Att uppdatera och förtydliga några av reglerna, främst när det gäller det geografiska 
tillämpningsområdet för makroekonomiskt stöd.

– Att anpassa beslutsfattandet för makroekonomiskt stöd till övriga instrument för externt 
ekonomiskt stöd. 

I sitt arbetsdokument uttryckte kommissionen oro över den nuvarande situationen med 
lagstiftningsbeslut från fall till fall, särskilt mot bakgrund av de obligatoriska åtta veckorna 
för samråd med de nationella parlamenten. Även om makroekonomiskt stöd har inneburit ett 
värdefullt bidrag till den makroekonomiska stabiliteten i EU:s grannskap tenderar de 
nuvarande förfarandena att minska effektiviteten och insynen. 
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I sin motivering har kommissionen blandat ihop två helt skilda frågor: målet att göra 
makroekonomiskt stöd effektivare och behovet av att fastställa tydliga regler och villkor för 
utbetalning av makroekonomiskt stöd. Föredraganden rekommenderar mot bakgrund av 
denna diskussion att vi först ser om vi står bakom reglerna för makroekonomiskt stöd och 
sedan om vi stöder förslaget till beslutsförfaranden.

Reglerna

Genvalkriterierna villkorar bistånd i form av makroekonomiskt stöd utifrån delad 
demokratisk, ekonomisk och geografisk närhet samt förekomsten av ett IMF-program och 
budgetdisciplin. 

Förfarandebestämmelser och villkor

Kommissionen har inte ändrat de grundläggande parametrarna i Genvalkriterierna även om 
vissa mindre förfarandebestämmelser har justerats. Exempelvis har kommissionen tagit bort 
användningen av taken för EU:s andel av stödet (artikel 5.2), med förklaringen att de är svåra 
att beräkna och opraktiska. Det förefaller lämpligt att kommissionen ges tillräcklig flexibilitet 
för att fastslå tillbörlig proportion och att man undviker en förfarandemässig tvångströja samt 
att man ser till att varje stödprogram omfattas av demokratisk kontroll. 

Samma logik gäller uppdelningen mellan bidrag och lån. Kommissionens förslag är något 
vagt om hur proportionen för lån ska fastställas, och man anger att “mottagarlandets 
ekonomiska utvecklingsnivå” ska beaktas men man förklarar inte hur denna analys ska 
användas (artikel 3.1). Tidigare har bidrag varit en del av det makroekonomiska stödet till 
länder som Albanien (2004), Bosnien-Hercegovina (2004), Georgien (2005 och 2009), 
Libanon (2007), Moldavien (2007 och 2010) och Armenien (2009). 

Europaparlamentet skulle kunna införa ökad kontroll av beslutsfattande för bidrag och lån. 
När det gäller taken menar föredraganden att man måste hitta en balans mellan fastställande 
av tydliga regler och att kommissionen samtidigt ges utrymme att utforma stödet efter den 
specifika situation som föreligger. Tidigare erfarenheter har visat fall där makroekonomiskt 
stöd använts som ett finansiellt paket som liknat villkorade bidrag. Föredraganden anser att 
denna praxis bör undvikas i framtiden.

Ramförordningen upprätthåller som ett komplement den centrala principen att 
makroekonomiskt stöd endast bör ges när det föreligger ett IMF-program (artikel 6.2). Detta 
förefaller lämpligt även om man bör beakta möjligheten att avvika från denna regel i fall till 
fall om omständigheterna så kräver. Föredraganden vill framhålla att makroekonomiskt stöd 
måste leda till mervärde för EU och endast få förekomma när EU kan bidra med någonting 
snarare än utgöra ett komplement till IMF. EU skulle i vissa fal kunna inta en ledande roll i 
makroekonomiska stödinsatser som i fallet med Bosnien-Hercegovina (2004). 

Berättigade länder

Stödberättigade länder omfattar de som kandiderar till EU-medlemskap, potentiella 
kandidater, grannskapsländer och, i undantagsfall, ytterligare länder som ”politiskt, 
ekonomiskt och geografiskt står nära EU” (artikel 2). I praktiken har denna kategori betytt 
före detta sovjetrepubliker i Centralasien. 
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Föredraganden menar att dessa ”övriga partner” bör undersökas närmare med möjligheten att 
detta urval bör godkännas formellt i en bedömning från fall till fall. Unionen bör endast bidra 
när det finns ett europeiskt mervärde och det är svårt att hävda att tidigare sovjetrepubliker i 
Centralasien står EU politiskt, ekonomiskt och geografiskt tillräckligt nära för att komma 
ifråga. Föredraganden anser att stabiliteten i EU:s omedelbara grannskap och en 
”europeisering” bör vara huvudmålet med det makroekonomiska stödet och att länder bör 
godkännas utifrån det. 

Mera allmänt bör kommissionen bli bättre på att förklara och redovisa sina beslut om val av 
land och kopplingen mellan makroekonomiska stödprogram och EU:s övriga externa 
finansieringsinstrument. 

Politiska villkor

Med utgångspunkt i Genvalkriterierna villkorar ramförordningen det makroekonomiska stödet 
utifrån närvaron av ”gällande demokratiska mekanismer, däribland parlamentariska 
flerpartisystem, rättsstatsprincipen och respekt för mänskliga rättigheter” (artikel 6.1). Vid en 
snabbtitt förefaller detta vara i linje med unionens ansvar enligt Lissabonfördraget att främja 
sina kärnvärden i de yttre förbindelserna.  

Erfarenheten visar dock att sådana villkor sällan används i praktiken. Exempelvis konstaterar 
Centrumet för europeiska politiska studier i en undersökning som beställts av 
Europaparlamentet att det makroekonomiska stödet för Ukraina 2002 visade att EU ”endast i 
ringa grad brydde sig om politiska villkor". Detta mönster har upprepats i andra fall och 
tillämpningen av villkor kan likaså ifrågasättas i det eventuella programmet för Kirgizistan.

Föredraganden anser att tillämpningen av villkor måste stärkas och den politiska 
bedömningen från kommissionens sida formaliseras mer och bli mer transparant. Möjliga 
förbättringar omfattar hänvisningar till de kriterier som kommissionen måste använda, som 
exempelvis internationell korruption och riktmärken för transparens. Detta kan åtföljas av 
särskilda rapporteringskrav och en effektivare utvärdering där Europaparlamentet och 
revisionsrätten är inblandade. 

Det makroekonomiska stödets demokratiska effektivitet kan förbättras ytterligare genom en 
uttalad hänvisning till politiska åtgärder för demokrati och mänskliga rättigheter i 
samförståndsavtalet. Det är tydligt att vissa av dessa åtgärder för att stärka det finansiella 
ansvarstagandet och öppenheten (artiklarna 6.4 och 6.5) har en demokratisk sidoeffekt, men 
att endast hänvisa till ”andra prioriteringar i unionens utrikespolitik” räcker inte. Uttalade 
åtgärder för mänskliga rättigheter och demokratiska mekanismer bör inkluderas i 
samförståndsavtalen där det är tillämpligt. En försämring av de demokratiska villkoren kan 
dessutom också tas med som skäl för att dra in en utbetalning (artikel 9.4) medan man ger 
tillräckligt med tidsutrymme så att dessa villkor kan uppfyllas. 

Sammanfattningsvis känner föredraganden att förordningen som förslaget ligger lägger 
tillräcklig vikt vid unionens finansiella och ekonomiska intressen men saknar lämpliga 
bestämmelser för EU:s demokratiska intressen.  
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Förfarandet

Kommissionen inför följande beslutsförfarande:

(i) Undersökningsförfarande för:

– Antagande av landspecifika beslut för att  bevilja makroekonomiskt stöd 
(artikel 7.2).

– Antagande av beslut att antingen minska beloppet för medel som görs 
tillgängliga inom ramen för stöd, skjuta upp stödet eller avbryta det 
(artikel 5.3).

– Beslut om konsultkontrakt för stödåtgärder om det enskilda värdet överstiger 
250 000 euro (artikel 10.3). 

(ii) Det rådgivande förfarandet för beslut om samförståndsavtal med mottagarlandet med 
angivande av de politiska åtgärder som är kopplade till stödet (artikel 7.4).

Därför tar kommissionens förslag bort fall till fall-möjligheten i det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet för varje makroekonomiskt stöd och ersätter det med ett beslut som 
tas av kommissionen och godkänns av rådet. I praktiken skulle Europaparlamentet inte ha 
någon roll översynen av framtiden för det makroekonomiska stödet. Möjligheten att använda 
delegerade akter (artikel 290 i EUF-fördraget) finns inte för enstaka beslut. Det är sant att 
Europaparlamentet genom att anta förordningen skulle bli ”medägare” till bestämmelserna om 
makroekonomiskt stöd, men en viktig fråga är om vi är villiga att ge upp våra befogenheter 
som medlagstiftare? 

Ledamöterna bör notera att det nuvarande förslaget från kommissionen endast täcker den 
period som löper till slutet av 2013 och alltså endast är tänkt för ett övergångsskede. Därför 
ska förordningen ersättas (eller ändras) för att anpassas till andra nya instrument. 
Kommissionen föreslår nämligen att man ska använda förfaranden för beslutsfattande som 
liknar de som används i andra externa finansieringsinstrument som går tillbaka till början av 
den nuvarande budgetplanen (2007–2013) från tiden före Lissabon och snart kommer att 
ersättas med nya instrument och beslutsstrukturer. Att använda de gamla beslutsförfarandena 
som exempel i detta fall förefaller därför inte vara lämpligt. 

Föredraganden håller med kommissionen om att förändringar är nödvändiga för att fastställa 
tydliga regler och göra besluten om makroekonomiskt stöd smidiga och effektiva. Det totala 
borttagandet av den parlamentariska kontrollen av det makroekonomiska stödet är dock 
oacceptabelt. Vi bör titta på alternativ som skulle göra det möjligt för Europaparlamentet att 
utöva kontroll över varje makroekonomiskt stöd och försvara våra rättigheter enligt 
Lissabonfördraget.


