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EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS nr …/2012/EL,

…,

täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Gruusiale

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 212 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt1

                                               

1 Euroopa Parlamendi 10. mai 2011. aasta seisukoht ja nõukogu …. 2010. aasta otsus.
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ning arvestades järgmist:

(1) Gruusia ja Euroopa Liidu vaheliste suhete aluseks on Euroopa naabruspoliitika. 2006. 

aastal leppisid ühendus ja Gruusia kokku Euroopa naabruspoliitika tegevuskavas, milles on

seatud ELi ja Gruusia vaheliste suhete arengu keskpika perioodi eesmärgid. 2010. aastal 

alustasid liit ja Gruusia läbirääkimisi, et sõlmida assotsieerimisleping, mis asendaks 

praeguse partnerlus- ja koostöölepingu1. ELi ja Gruusia vahelisi suhteid tugevdab veelgi 

hiljuti algatatud idapartnerluse projekt.

(2) 1. septembril 2008 toimunud Euroopa Ülemkogu erakorralisel kohtumisel kinnitati liidu 

valmisolekut tihendada Gruusia ja Vene Föderatsiooni vahel 2008. aasta augustis toimunud 

relvakonflikti järel ELi ja Gruusia suhteid.

(3) Gruusia majandust on alates 2008. aasta kolmandast kvartalist mõjutanud rahvusvaheline 

finantskriis, mille tagajärjeks on SKP vähenemine, eelarvetulu kahanemine ja suurem 

vajadus välisrahastuse järele.

(4) 2008. aasta 22. oktoobril toimunud rahvusvahelisel rahastajate konverentsil lubas 

rahvusvaheline üldsus toetada Gruusia majanduse elavdamist vastavalt ÜRO ja 

Maailmapanga ühise abivajaduste hindamise tulemustele.

(5) Liit andis teada, et annab Gruusiale finantsabi kuni 500 miljonit eurot.

                                               

1 Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Gruusia vaheline partnerlus- ja 
koostööleping (EÜT L 205, 4.8.1999, lk 3); eestikeelne eriväljaanne: peatükk 11, köide 55, 
lk 3.
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(6) Gruusia majanduse kohandamine ja elavdamine toimub Rahvusvahelise Valuutafondi 

(IMF) finantsabi toel. 2008. aasta septembris sõlmisid Gruusia ametiasutused IMFiga 750 

miljoni USA dollari suuruse tugilaenu lepingu, et aidata Gruusia majandusel finantskriisi 

tingimustes kohaneda.

(7) Gruusia majanduse süveneva surutise ja IMFi programmi aluseks olevate 

majandusprognooside vajaliku läbivaatamise tagajärjel ning Gruusia kasvanud 

välisrahastamisvajaduse tõttu jõudsid Gruusia ja IMF kokkuleppele tugilaenu 

suurendamises 424 miljoni USA dollari võrra, mille IMFi juhatus 2009. aasta augustis

heaks kiitis.

(8) Liit kavatseb aastatel 2010–2012 eraldada Gruusiale Euroopa naabrus- ja 

partnerlusinstrumendi raames eelarvetoetusi 37 miljonit eurot aastas.

(9) Gruusia on palunud liidult oma halveneva majandusolukorra ja -väljavaate tõttu 

makromajanduslikku finantsabi.

(10) Et Gruusia maksebilansis on endiselt olemas vajadus lisarahastamise järele, tuleb 

makromajanduslikku finantsabi pidada praeguses eriolukorras asjakohaseks vastuseks 

Gruusia taotlusele, et koostoimes IMFi käimasoleva programmiga toetada majanduse 

stabiliseerumist.
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(11) Liidu makromajanduslik finantsabi Gruusiale („liidu makromajanduslik finantsabi”) ei 

peaks mitte üksnes täiendama IMFi ja Maailmapanga programme ja vahendeid, vaid 

tagama ka liidu osaluse lisandväärtuse.

(12) Komisjon peaks tagama, et liidu makromajanduslik finantsabi oleks õiguslikult ja 

olemuslikult kooskõlas liidu välistegevuse eri valdkondade ja muu asjaomase poliitikaga.

(13) Liidu makromajandusliku finantsabi konkreetsete eesmärkidega tuleks suurendada 

tõhusust, läbipaistvust ja aruandekohustust. Kõnealuste eesmärkide üle peaks komisjon 

korrapäraselt järelevalvet tegema.

(14) Liidu makromajandusliku finantsabi andmise aluseks olevad tingimused peaksid kajastama 

liidu Gruusia-poliitika peamisi põhimõtteid ja eesmärke.

(15) Et tagada liidu makromajandusliku finantsabi puhul liidu finantshuvide tõhus kaitse, on 

Gruusial vaja vastu võtta asjakohased meetmed kõnealuse finantsabi puhul pettuste, 

korruptsiooni ja muude rikkumiste ärahoidmiseks ja tõkestamiseks. Samuti peaks abi 

kasutamist asjakohaselt kontrollima komisjon ja auditeerima kontrollikoda.
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(16) Liidu makromajandusliku finantsabi andmisega ei piirata eelarvepädevate institutsioonide 

volitusi.

(17) Liidu makromajandusliku finantsabi andmist peaks korraldama komisjon. Tagamaks, et 

Euroopa Parlament ning majandus- ja rahanduskomitee saaksid jälgida käesoleva otsuse 

rakendamist, peaks komisjon neid korrapäraselt teavitama abiga seotud arengutest ja 

esitama neile asjakohaseid dokumente.

(18) Et tagada käesoleva otsuse rakendamiseks ühetaolised tingimused, tuleks 

rakendamisvolitused anda komisjonile. Komisjon peaks neid volitusi rakendama vastavalt 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrusele (EL) nr 182/2011, 

millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbi viidava 

kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise 

suhtes1,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

                                               

1 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.
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Artikkel 1

1. Liit annab Gruusiale maksimaalselt 46 miljonit eurot makromajanduslikku finantsabi

("liidu makromajanduslik finantsabi"), et toetada Gruusia majanduslikku stabiliseerumist 

ning katta maksebilansi vajadusi, nagu need on kindlaks määratud IMFi käimasolevas 

programmis. Nimetatud maksimumsummast antakse kuni 23 miljonit eurot toetusena ja 

kuni 23 miljonit eurot laenuna. Liidu makromajandusliku finantsabi väljamaksmine eeldab, 

et eelarvepädevad institutsioonid kiidavad 2013. aasta eelarve heaks.

2. Liidu makromajandusliku finantsabi laenukomponendi rahastamiseks volitatakse 

komisjoni vajalikud vahendid liidu nimel laenama. Laenu maksimaalne tähtaeg on 15 

aastat.

3. Liidu makromajandusliku finantsabi väljamaksmist korraldab komisjon kooskõlas IMFi ja 

Gruusia vahel sõlmitud kokkulepete või ühiste arusaamadega ning ELi ja Gruusia 

partnerlus- ja koostöölepingus sätestatud peamiste põhimõtete ja eesmärkidega. Komisjon 

teavitab liidu makromajandusliku finantsabi haldamise arengutest korrapäraselt Euroopa 

Parlamenti ning majandus- ja rahanduskomiteed ning esitab neile asjakohased 

dokumendid.
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4. Liidu makromajanduslikku finantsabi on võimalik saada kahe aasta ja kuue kuu pikkuse 

ajavahemiku jooksul alates esimesest päevast pärast artikli 2 lõikes 1 osutatud vastastikuse 

mõistmise memorandumi jõustumist.

Artikkel 2

1. Komisjon võtab kooskõlas artikli 6 lõikes 2 viidatud kontrollimenetlusega vastu 

vastastikuse mõistmise memorandumi, milles sätestatakse liidu makromajandusliku 

finantsabi andmisega seotud majanduspoliitilised ja finantstingimused, sealhulgas nende 

täitmise ajakava. Majanduspoliitilised ja finantstingimused on kooskõlas artikli 1 lõikes 3 

osutatud kokkulepete ja ühiste arusaamadega. Nende tingimuste eesmärk on eelkõige 

suurendada antava abi ja sealhulgas Gruusia riigi rahanduse juhtimise tõhusust ja 

läbipaistvust ning sellega seotud aruandekohustusi. Kõnealuste eesmärkide saavutamisel 

tehtavate edusammude üle teostab komisjon korrapärast järelevalvet. Liidu 

makromajandusliku finantsabi üksikasjalikud finantstingimused sätestatakse toetuslepingus 

ja laenulepingus, mille komisjon ja Gruusia ametiasutused sõlmivad.
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2. Liidu makromajandusliku finantsabi rakendamise ajal kontrollib komisjon abi seisukohast 

oluliste Gruusia finantseeskirjade, haldusmenetluste ning sise- ja 

väliskontrollimehhanismide usaldusväärsust ning samuti Gruusia poolset kinnipidamist 

kokkulepitud ajakavast.

3. Komisjon kontrollib korrapäraselt Gruusia majanduspoliitika sobivust liidu 

makromajandusliku finantsabi eesmärkidega ning kokkulepitud majanduspoliitiliste 

tingimuste rahuldavat täitmist. Selleks teeb komisjon tihedat koostööd IMFi ja 

Maailmapangaga ning vajaduse korral majandus- ja rahanduskomiteega.

Artikkel 3

1. Kui lõikes 2 ei ole sätestatud teisiti, teeb komisjon liidu makromajandusliku finantsabi 

kättesaadavaks kahes osas, millest mõlemad sisaldavad toetus- ja laenukomponenti. 

Mõlema osamakse suurus määratakse kindlaks vastastikuse mõistmise memorandumis.

2. Komisjoni teeb otsuse osamaksed välja maksta eeldusel, et vastastikuse mõistmise 

memorandumis sätestatud majanduspoliitilised ja finantstingimused on rahuldavalt 

täidetud. Teine osamakse tehakse kõige varem kolm kuud pärast esimest osamakse 

tegemist.
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3. Liidu vahendid makstakse Gruusia Keskpanka. Vastavalt vastastikuse mõistmise 

memorandumis kokkulepitavatele tingimustele ja sealhulgas eeldusel, et täiendav eelarve 

rahastamise vajadus leiab kinnitust, võib liidu vahendid maksta Gruusia riigikassasse, keda 

käsitatakse lõppabisaajana.

Artikkel 4

1. Liidu makromajandusliku finantsabi laenukomponendiga seotud laenuvõtmis- ja 

laenuandmistehingud tehakse eurodes sama väärtuspäevaga ning need ei too liidu jaoks 

mingil viisil kaasa laenutähtaegade muutumist, valuuta- või intressimäärariski ega muid 

kommertsriske.

2. Komisjon võtab Gruusia taotlusel vajalikke meetmeid, et tagada laenulepingu 

tingimustesse varasema tagasimaksmise klausli lisamine ning vastava klausli lisamine ka 

komisjoni laenuvõtmise tehingute tingimustesse.

3. Gruusia taotlusel ja kui asjaolud võimaldavad laenu intressimäära parandamist, võib 

komisjon oma esialgse laenu täielikult või osaliselt refinantseerida või asjaomased 

finantstingimused ümber korraldada. Refinantseerimine ja tingimuste ümberkorraldamine 

toimub kooskõlas lõikes 1 sätestatud tingimustega ega põhjusta võetud laenu keskmise 

kestuse pikenemist ega refinantseerimise või tingimuste ümberkorraldamise kuupäevaks 

laekumata põhisumma suurenemist.
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4. Gruusia kannab kõik liidu kulud seoses käesoleva otsuse alusel laenu võtmise ja andmise 

tehingutega.

5. Komisjon teavitab lõigetes 2 ja 3 osutatud tehingute edenemisest Euroopa Parlamenti ning 

majandus- ja rahanduskomiteed.

Artikkel 5

Liidu makromajandusliku finantsabi rakendamine toimub vastavalt nõukogu 25. juuni 2002. aasta 

määrusele (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes 

kohaldatavat finantsmäärust,1 ja selle rakenduseeskirjadele2. Gruusia ametiasutustega 

kokkulepitavas vastastikuse mõistmise memorandumis, laenulepingus ja toetuslepingus sätestatakse 

asjakohased meetmed pettuse, korruptsiooni ja mis tahes muude rikkumiste ärahoidmiseks ja 

tõkestamiseks seoses liidu makromajandusliku finantsabiga. Selleks et tagada rahaliste vahendite 

haldamise ja väljamaksmise parem läbipaistvus, nähakse vastastikuse mõistmise memorandumis, 

laenulepingus ja toetuslepingus ühtlasi ette komisjoni, sealhulgas Euroopa Pettustevastase Ameti 

kontrollitegevus, sealhulgas õigus teostada kohapealseid kontrolle ja inspekteerimisi. Samuti 

nähakse nendes dokumentides ette Euroopa Kontrollikoja võimalus viia läbi auditeid, sealhulgas 

vajadusel kohapealseid auditeid.

                                               

1 EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1. 
2 Komisjoni 23. detsembri 2002. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 2342/2002, millega 

kehtestatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva 
nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 üksikasjalikud rakenduseeskirjad (EÜT L 
357, 31.12.2002, lk 1).
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Artikkel 6

1. Komisjoni abistab komitee. Nimetatud komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 

tähenduses.

2. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5. Kui 

komitee arvamust ei esita, ei võta komisjon rakendusakti eelnõu vastu ning kohaldatakse 

määruse (EL) nr 182/2011 artikli 5 lõike 4 kolmandat lõiku.

Artikkel 7

1. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule iga aasta 30. juuniks aruande 

käesoleva otsuse rakendamise kohta eelnenud aastal ja hinnangu sellele. Aruandes 

käsitletakse seoseid vastastikuse mõistmise memorandumis sätestatud majanduspoliitiliste 

ja finantstingimuste, Gruusia aktuaalsete majandus- ja eelarvetulemuste ning komisjoni 

otsuste vahel liidu makromajandusliku finantsabi osamaksed välja maksta.

2. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule hiljemalt kaks aastat pärast artikli 1 

lõikes 4 viidatud abiperioodi lõppu järelhindamisaruande.
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Artikkel 8

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

…,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja
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EUROOPA KOMISJON

Brüssel, 11.5.2012 
COM(2012) 219 final

2010/0390 (COD)

KOMISJONI TEATIS
EUROOPA PARLAMENDILE

(esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel)

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta,

mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse (Gruusiale täiendava 
makromajandusliku finantsabi andmise kohta) vastuvõtmist
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2010/0390 (COD)

KOMISJONI TEATIS
EUROOPA PARLAMENDILE

(esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel)

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta,

mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse (Gruusiale täiendava 
makromajandusliku finantsabi andmise kohta) vastuvõtmist

1. TAUST

Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku edastamise kuupäev
(dokument (2010) 804 (lõplik) – 2010/0390 COD):

13. jaanuar 2011

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamuse kuupäev: ei kohaldata.

Euroopa Parlamendi seisukoha kuupäev, esimene lugemine: 10. mai 2011

Muudetud ettepaneku edastamise kuupäev: ei kohaldata.

Nõukogu seisukoha vastuvõtmise kuupäev: 10. mai 2012

2. KOMISJONI ETTEPANEKU EESMÄRK

Ettepanek on osa võimalikust panusest, mille andmist EL lubas 2008. aastal toimunud 
rahvusvahelisel rahastajate konverentsil. Kavandatava makromajandusliku finantsabi eesmärk 
on: 

 aidata rahuldada Gruusia välisabivajadust ja eelarve rahastamisvajadust;

 toetada eelarve konsolideerimist ja välist stabiliseerimist Rahvusvahelise Valuutafondi 
programmi raames;

 toetada struktuurireforme, mille eesmärk on suurendada jätkusuutlikku majanduskasvu 
ning muuta riigi rahanduse juhtimist läbipaistvamaks ja tõhusamaks;

 hõlbustada ja toetada jõupingutusi, mida Gruusia ametiasutused teevad ELi ja Gruusia 
vahel sõlmitud Euroopa naabruspoliitika tegevuskava ja idapartnerluse raames võetud 
meetmete rakendamiseks, et soodustada tihedamat majandus- ja finantsintegratsiooni 
ELiga, mis on ka kooskõlas kavaga arendada välja kõnealuse kahe osapoole vaheline 
põhjalik ja laiaulatuslik vabakaubanduspiirkond.
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3. MÄRKUSED NÕUKOGU SEISUKOHA KOHTA

3.1. Üldised märkused nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta

Pärast Gruusia ja Venemaa vahelist konflikti 2008. aasta augustis lubati sama aasta oktoobris 
Brüsselis toimunud rahvusvahelisel rahastajate konverentsil eraldada Gruusia majanduse 
elavdamise toetamiseks kuni 500 miljoni euro suurune ELi ulatuslik pakett. Lubadus hõlmas 
kahte võimalikku makromajandusliku finantsabi tehingut, kumbki summas 46 miljonit eurot. 
Esimene osa rakendati edukalt 2009./2010. aastal. Teise osa jaoks võttis komisjon 
13. jaanuaril 2011 vastu ettepaneku anda Gruusiale täiendavat makromajanduslikku 
finantsabi. 

Euroopa Parlamendi täiskogu hääletas ettepaneku üle 10. mail 2011 ja võttis vastu 
seadusandliku resolutsiooni koos muudatusettepanekutega, millega komisjon nõustus täiel 
määral ja mis viidi teksti sisse. Nende muudatusettepanekute eesmärk oli eelkõige võtta 
arvesse komiteemenetlust käsitleva uue määruse1 jõustumist 2011. aasta märtsis. Komisjon 
tunnistab, et algset ettepanekut oli vaja muuta tulenevalt komiteemenetlust käsitlevast uuest 
määrusest, ning ta toetab Euroopa Parlamendi arvamust, et makromajandusliku finantsabi 
paketti hõlmava vastastikuse mõistmise memorandumi vastuvõtmisel tuleks kasutada pigem 
nõuandemenetlust kui nõukogu soovitatud kontrollimenetlust. 

15. detsembril 2011 jõudis alaliste esindajate komitee kvalifitseeritud häälteenamusega 
ühisele seisukohale, milles on märgitud, et finantsabi paketti hõlmav vastastikuse mõistmise 
memorandum tuleb vastu võtta kontrollimenetlusega. Seda arvamust kinnitati nõukogus 
23. jaanuaril 2012 vastu võetud poliitilises kokkuleppes.

Rahandusnõunike töörühma varasematel aruteludel toetas komisjon vastastikuse mõistmise 
memorandumi vastuvõtmist nõuandemenetluse teel ning oli nõus eesistuja 
kompromisslahendusega. Kõnealuse lahendusega oli ette nähtud, et üldjuhul kasutatakse 
kontrollimenetlust, aga nõuandemenetlus oleks lubatud, võttes aluseks komiteemenetlust 
käsitleva määruse artikli 2 lõike 3 teise lause, mille kohaselt võib nõuandemenetlust 
nõuetekohaselt põhjendatud asjaoludel kohaldada rakendusaktide vastuvõtmise suhtes juhul, 
kui kontrollimenetlus on põhimõtteliselt kohaldatav. Kompromisstekstis väideti, et kuna 
kavandatud makromajanduslik finantsabi oli i) 2009. aastal heakskiidetud tehingu järelmeede 
ja ii) maksimumsumma oli tagasihoidlik (46 miljonit eurot), oli alust kohaldada 
nõuandemenetlust. Eesistujal ei õnnestunud üksmeelt saavutada ja kompromisslahendust ei 
võetud vastu.

Komisjon tunneb muret selle pärast, millist mõju avaldavad teise lugemisega seotud 
viivitused kavandatava abi andmisele. On oluline, et kavandatav makromajanduslik finantsabi 
Gruusiale kiidetakse heaks võimalikult kiiresti. Umbes aasta on möödunud ajast, mil 
komisjon võttis 2011. aasta jaanuaris vastu kõnealuse ettepaneku, ning komisjoni arvates on 
viivitus kahetsusväärne, arvestades et kaks kaasseadusandjat nõustuvad sisuliselt 
ettepanekuga, mis, nagu juba öeldud, tuleneb 2008. aastal antud lubadusest.

Komisjoni arvates on oluline leida kiire lahendus küsimuses, kas kohaldada vastastikuse 
mõistmise memorandumi vastuvõtmisel nõuande- või kontrollimenetlust. Ka tuleb märkida, et 
kui Gruusiat käsitleva ettepanekuga seotud küsimust ei lahendata, on oht, et see takistab 

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 182/2011, 16. veebruar 2011.
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makromajanduslikku finantsabi käsitleva mis tahes tulevase ettepaneku vastuvõtmist. Seda 
stsenaariumi tuleb vältida, eriti arvestades, et maailma finantskeskkonna halvenemine ning 
araabia kevade mõju ELi lõunanaabrusele võib tähendada, et ELile esitatakse uusi taotlusi 
täiendava makromajandusliku finantsabi saamiseks.

3.2. Nõukogu seisukoha vastuvõtmise etapis saavutatud kokkulepe

Alates Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoha vastuvõtmisest ei ole nõukogu ja 
Euroopa Parlamendi institutsioonidevahelised arutelud andnud tulemusi. Euroopa Parlament 
eelistab tungivalt nõuandemenetluse kasutamist vastastikuse mõistmise memorandumi 
vastuvõtmiseks, samal ajal kui nõukogu arvab, et komiteemenetlust käsitleva uue määruse 
kohaselt tuleks kasutada kontrollimenetlust. Ametlikel kohtumistel ei ole selles küsimuses 
kompromissini jõutud.

4. JÄRELDUS

Komisjon toetab seisukohta, et vastastikuse mõistmise memorandumi vastuvõtmiseks tuleks 
kasutada nõuandemenetlust. Seepärast ei nõustu ta nõukogu 10. mail 2012. aastal vastu 
võetud ühise seisukohaga. Nagu eespool mainiti, leiab komisjon siiski, et on vaja leida kiire 
lahendus ning ta on valmis aitama kaasa, et kaks kaasseadusandjat jõuaksid selles küsimuses 
varajasele kompromissile.
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I. SISSEJUHATUS

Komisjon võttis oma ettepaneku vastu 13. jaanuaril 2011.

Euroopa Parlament võttis oma esimese lugemise seisukoha vastu 10. mai 2011. aasta täiskogu 

istungil. Euroopa Parlament võttis vastu kolm muudatusettepanekut.

Nõukogu jõudis 23. jaanuaril 2012 ettepaneku teksti suhtes poliitilisele kokkuleppele1.

Nõukogu võttis 10. mail 2012 kooskõlas aluslepingu artikliga 294 vastu oma esimese lugemise 

seisukoha.

II. EESMÄRK

Pärast Gruusia 2008. aasta augustis toimunud relvastatud konflikti Venemaaga ja ülemaailmse 

finantskriisi kontekstis lubas Euroopa Komisjon 2008. aasta oktoobris toimunud rahvusvahelisel 

rahastajate konverentsil toetada Gruusia majandust kuni 500 miljoni euroga. Lubatud abi hõlmas 

kahte võimalikku makromajandusliku finantsabi tehingut summas 46 miljonit eurot.

Nõukogu poolt 2009. aasta novembris heaks kiidetud2 esimese makromajandusliku finantsabi 

tehingu viis EL lõpule 2010. aasta augusti alguses. Teise makromajandusliku finantsabi tehingu 

heakskiitmise tingimuseks seati, et Gruusia vajab lisaks Rahvusvahelise Valuutafondi antavale abile 

jätkuvalt ka muud välisrahastamist.

Oma 10. mai 2010. aasta kirjaga taotles Gruusia rahandusminister ka komisjoni lubatud teise 

rahasumma eraldamist. Komisjon on seisukohal, et 2008. aastal lubatud makromajandusliku 

finantsabi teise abisumma väljamaksmine on põhjendatud, sest kuigi Gruusia majandus on 

elavnenud, on riigi maksebilanss ja eelarvepositsioon endiselt nõrk ja haavatav.

                                               
1 18792/11.
2 Nõukogu 30. novembri 2009. aasta otsus 2009/889/EÜ makromajandusliku finantsabi 

andmise kohta Gruusiale.
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Ettepaneku eesmärk on aidata katta Gruusia välisabivajadust, mis tehti kindlaks koostöös 
Rahvusvahelise Valuutafondiga, kui viimane sõlmis 2008. aasta oktoobris Gruusiaga 
tugilaenulepingu summas 1,17 miljardit USA dollarit. Kavandatavat abi antaks poolenisti toetuse ja 
poolenisti laenuna.

III. NÕUKOGU ESIMESE LUGEMISE SEISUKOHA ANALÜÜS

1. märtsil 2011 jõustus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 182/2011, millega kehtestatakse 
eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida 
kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (uus komiteemenetluse määrus).

Seetõttu tuleb Gruusiale täiendava makromajandusliku finantsabi andmist käsitleva komisjoni 
ettepaneku sätted, mis käsitlevad komisjonile antud rakendamisvolituste teostamist, viia vastavusse 
määrusega 182/2011.

Vastavalt kaasotsustamismenetluse praktilist korda käsitleva ühisdeklaratsiooni punktidele 16–18 
toimusid aprillis 2011 Euroopa Parlamendi, komisjoni ja nõukogu vahel mitteametlikud 
kohtumised3.

Euroopa Parlament ja nõukogu olid eriarvamusel muudatustes, mis on vajalikud 
rakendamisvolituste teostamist käsitlevate sätete vastavusseviimiseks määrusega 182/2011.

2011. aasta mais võttis Euroopa Parlament vastu oma esimese lugemise seisukoha, esitades teksti 
kohta järgmised muudatusettepanekud:

Põhjendus 18 – rakendamisvolitused
Euroopa Parlamendi muudatusettepanek 1

Komisjonile rakendamisvolituste andmist käsitleva põhjenduse 18 sõnastust on kohandatud, et võtta 
arvesse määruse 182/2011 jõustumist.

Muudatusettepanek 1 on võetud üle nõukogu esimese lugemise seisukohta.

                                               
3 ELT C 145, 30.6.2007, lk 5.
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Artikkel 2 – vastastikuse mõistmise memorandumi vastuvõtmine

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek 2

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekuga 2 nähakse ette, et nõuandemenetluse teel võetakse 

vastu vastastikuse mõistmise memorandum, mis sisaldab majanduspoliitilisi ja finantstingimusi 

liidu makromajandusliku finantsabi saamiseks.

Nõukogu lükkas selle muudatusettepaneku tagasi põhjendusel, et kooskõlas määrusega 182/2011 

tuleks vastastikuse mõistmise memorandum võtta vastu kontrollimenetlusega.

Artikkel 6 – komitee

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek 3

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek 3 viitab määruse (EL) nr 182/2011 artiklile 4.

Nõukogu lükkas muudatusettepaneku tagasi samadel põhjustel kui muudatusettepanku 2, 

s.t. nõukogu leiab, et tuleks kohaldada kontrollimenetlust.

Lisaks teeb nõukogu ettepaneku lisada teksti säte, et juhul, kui komitee arvamust ei esita, ei võta 

komisjon rakendusakti eelnõu vastu.

IV. KOKKUVÕTE

Nõukogu seisukohaga muudetakse Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukohta üksnes 

rakendamisvolituste teostamist käsitlevate sätete osas, et tagada nende nõuetekohane vastavus uuele 

komiteemenetluse määrusele (182/2011). Nõukogu ootab teisel lugemisel konstruktiivset arutelu 

Euroopa Parlamendiga, et otsuse saaks kiiresti vastu võtta.

--------------


	CONS_CONS(2012)05682(REV1)_ET.pdf
	CONS_CONS(2012)05682(REV1)_ET.doc

	CONS_CONS(2012)05682(ADD1)_REV1_ET.pdf
	CONS_CONS(2012)05682(ADD1)_REV1_ET.doc

	COM_COM(2012)0219_ET.pdf
	COM_COM(2012)0219_ET.doc




