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Pomoc makrofinansowa na rzecz partnerów
objętych procesem rozszerzenia i polityką
sąsiedztwa w związku z kryzysem wywołanym
pandemią koronawirusa
W dniu 22 kwietnia 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący decyzji w sprawie pomocy
makrofinansowej w celu wsparcia dziesięciu państw objętych procesem rozszerzenia i polityką sąsiedztwa w ich
wysiłkach na rzecz złagodzenia gospodarczych i społecznych skutków pandemii koronawirusa, na łączną kwotę
3 mld EUR. Parlament ma głosować nad stanowiskiem w sprawie tego wniosku podczas majowej sesji plenarnej.

Kontekst

Przedłożony wniosek stanowi uzupełnienie strategii „Drużyna Europy”, w ramach której przewidziano 20
mld EUR na wsparcie działań krajów partnerskich w walce z pandemią koronawirusa. Pomoc
makrofinansowa jest bardzo specyficznym instrumentem, podlegającym zwykłej procedurze
ustawodawczej na mocy artykułu 212 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) dotyczącego
środków współpracy finansowej i technicznej z państwami trzecimi. Polega on na udzielaniu warunkowej
pomocy państwom trzecim dotkniętym kryzysem związanym z bilansem płatniczym i stanowi uzupełnienie
finansowania Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW).
Planowany pakiet pomocy makrofinansowej zostałby sfinansowany poprzez operację zaciągnięcia
pożyczki, którą Komisja przeprowadzi w imieniu UE. Komisja uważa, że kwoty zarezerwowane w Funduszu
Gwarancyjnym dla działań zewnętrznych UE zapewniają odpowiedni bufor chroniący budżet UE przed
zobowiązaniami warunkowymi związanymi z tymi pożyczkami w ramach pomocy makrofinansowej.
Komisja ocenia, że wpływ budżetowy proponowanych operacji pomocy makrofinansowej może zostać
uwzględniony we wniosku Komisji dotyczącym kolejnych wieloletnich ram finansowych (WRF). Zmieniony
wniosek Komisji w sprawie WRF, uwzględniający skutki kryzysu związanego z koronawirusem, spodziewany
jest wkrótce.

Wniosek Komisji Europejskiej

Zgodnie z wnioskiem Unia Europejska udostępni pomoc makrofinansową 10 krajom partnerskim w celu
pokrycia ich potrzeb w zakresie finansowania zewnętrznego w latach 2020–2021. Na podstawie wstępnej
oceny potrzeb w zakresie finansowania kwoty pomocy makrofinansowej, która ma zostać udostępniona,
zostaną rozdzielone między beneficjentów w następujący sposób: 180 mln EUR dla Albanii; 250 mln EUR
dla Bośni i Hercegowiny; 150 mln EUR dla Gruzji; 200 mln EUR dla Jordanii; 100 mln EUR dla Kosowa; 100
mln EUR dla Mołdawii; 60 mln EUR dla Czarnogóry; 160 mln EUR dla Macedonii Północnej; 600 mln EUR dla
Tunezji i 1,2 mld EUR dla Ukrainy. Komisja co roku będzie przedkładać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
sprawozdanie z wykonania decyzji w poprzednim roku.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego

W dniu 28 kwietnia 2020 r. europarlamentarna Komisja Handlu Międzynarodowego (INTA) zwróciła się o
zastosowanie trybu pilnego zgodnie z art. 163 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, co oznacza, że
wniosek zostanie przekazany bezpośrednio na sesję plenarną w maju 2020 r., bez sprawozdania i bez
wyznaczania sprawozdawcy. Ambasadorowie państw członkowskich na forum Coreperu zatwierdzili
wniosek bez poprawek w dniu 5 maja 2020 r. Parlament ma przeprowadzić głosowanie nad tym wnioskiem
w pierwszym czytaniu podczas majowej sesji plenarnej.
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Pierwsze czytanie bez sprawozdania komisji (art. 163): 2020/0065(COD); Komisja przedmiotowo właściwa: INTA.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w briefingach EPRS pt. The EU's 2020 budget: Response to the
coronavirus pandemic [„Budżet UE na 2020 r.: reakcja na pandemię koronawirusa”] oraz The EU's response to
coronavirus in its neighbourhood and beyond [„Reakcja UE na koronawirusa w jej sąsiedztwie i nie tylko”].

Niniejszy dokument został przygotowany z myślą o posłach do Parlamentu Europejskiego i członkach personelu parlamentarnego. Zawiera
informacje, które mogą być pomocne w pracach parlamentarnych. Wyłączną odpowiedzialność za jego treść ponoszą autorzy, a wyrażonych w nim
opinii nie należy traktować jako oficjalnego stanowiska Parlamentu. Powielanie i tłumaczenie dokumentu do celów niekomercyjnych jest
dozwolone, pod warunkiem że podane zostanie źródło, a Parlament Europejski zostanie wcześniej powiadomiony i otrzyma egzemplarz
publikacji.© Unia Europejska, 2020.
eprs@ep.europa.eu

http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet)

http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet)

http://epthinktank.eu (blog)

