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1. ИСТОРИЯ НА ДОСИЕТО 

Дата на предаване на предложението на Европейския 
парламент и на Съвета  

(документ COM(2011) 925 окончателен – 2011/0458 (COD): 

 

 

20 декември 2011 г. 

Дата на становището на Комитета на регионите: не се прилага 

Дата на позицията на Европейския парламент на първо четене: 11 декември 2012 г. 

Дата на предаване на измененото предложение: не се прилага 

Дата на позицията на Съвета на първо четене: 23 септември 2013 г.  

2. ЦЕЛ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА 
Предложението беше направено след срещата на донорите на високо равнище от 27 
юли 2010 г., когато международната общност се ангажира да предостави подкрепа за 
демократичния преход в Киргизката република след трагичното междуетническо 
насилие по-рано през същата година. Целите на предложената макрофинансова помощ 
(МФП) са:  

• да допринесе за покриване на съществуващия значителен по размер недостиг от 
външно финансиране за Киргизката република; 

• да подкрепи програмата на киргизкото правителство за макроикономически и 
структурни реформи, договорена с международните донори; 

• да спомогне за запазване на икономическата стабилност в държавата през този 
тежък период с оглед да помогне на продемократичните власти да предотвратят 
повторение на междуетническото насилие.  

По-конкретно с помощта ще се насърчат също така политическите мерки за 
подобряване на управлението на публичните финанси (в допълнение към мерките на 
текущата операция на ЕС по секторна бюджетна подкрепа), данъчните реформи за 
обезпечаване на фискална устойчивост, както и мерките за укрепване на банковата 
система.  
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3. КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ПОЗИЦИЯТА НА СЪВЕТА 

3.1. Общ контекст на предложението на Комисията на първо четене 
По време на срещата на донорите на високо равнище през юли 2010 г. Европейската 
комисия пое ангажимент да предостави на Киргизката република помощ в размер до 
117,9 млн. евро, включително чрез кризисни инструменти (например инструмента за 
стабилност, хуманитарна помощ) и тематични бюджетни редове. Целта на 
предложената макрофинансова помощ в размер на 30 млн. евро беше да подпомогне 
ефективността на гореспоменатите интервенции на ЕС чрез намаляване на 
краткосрочната финансова уязвимост на държавата. 

Предложението на Комисията от края на 2011 г. не можа обаче да бъде прието в 
продължение на повече от година и половина поради спора между съзаконодателите, 
свързан с избора на процедурата на комитет за приемането на Меморандума за 
разбирателство, съдържащ мерките за икономически и финансови политики, които 
трябва да бъдат прилагани от бенефициера. Съветът настоя за (задължителната) 
процедура по разглеждане, докато Парламентът подкрепи процедурата по 
консултиране (с незадължителен характер). Становището на Парламента беше изразено 
в позицията му на първо четене от 11 декември 2012 г. 

Този спор беше окончателно уреден в контекста на помирителната процедура относно 
предложеното решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на 
допълнителна макрофинансова помощ на Грузия. Решението беше прието на 12 август 
2013 г. 

Позицията на Съвета относно предложеното решение за макрофинансова помощ за 
Киргизката република бе прието на 23 септември 2013 г. (на първо четене). 
Измененията на Съвета са в съответствие с резултата от тристранната процедура от 26 
юни 2013 г., който беше одобрен от Парламента с писмо от 11 юли 2013 г. В писмото 
председателят на Международната търговска комисия на Европейския парламент 
посочи, че той ще препоръча на пленарната сесия Парламентът да приеме на второ 
четене позицията на Съвета без никакви изменения. 

3.2. Коментари на Комисията 
Комисията подкрепя позицията на Съвета на първо четене и е съгласна с измененията 
на предложението. Комисията приветства факта, че след голямо закъснение от повече 
от година и половина съзаконодателите успяха все пак да постигнат необходимото 
споразумение за планираната операция за макрофинансова помощ за Киргизката 
република. По време на посещението на президента на Киргизката република в 
Брюксел на 17 септември 2013 г. отново беше подчертано значението и неотложността 
на операцията за макрофинансова помощ.  

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Комисията подкрепя позицията на Съвета на първо четене и е съгласна с измененията 
на предложението. Комисията ще си сътрудничи активно със съзаконодателите, за да 
спомогне предложението да бъде прието от Парламента чрез бързо споразумение на 
второ четене.  


