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Legenda simbolurilor utilizate 

 * Procedura de consultare  

 *** Procedura de aprobare 

 ***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură) 

 ***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură) 

 ***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură) 

 

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.) 

 

 

 

 

 

Amendamente la un proiect de act 

 

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane 
 

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 

stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 

coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 

din dreapta. 

 

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 

fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 

amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 

proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 

actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.  

 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat 

 

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 

text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 

semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 

eliminarea sau tăierea textului înlocuit.  

Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 

tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final. 
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de 

acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei 

(COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD)) 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2017)0559), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 212 alineatul (2) din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată 

de către Comisie (C8-0335/2017), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere declarația comună a Parlamentului European și a Consiliului adoptată 

împreună cu Decizia nr. 778/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 

12 august 2013 de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei1,  

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru 

afaceri externe (A8-0028/2018), 

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare; 

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 

mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

 

 

Amendamentul  1 

Propunere de decizie 

Considerentul 13 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Comisia ar trebui să asigure faptul (13) Comisia ar trebui să asigure faptul 

                                                 
1 JO L 218, 14.8.2013, p. 15   
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că asistența macrofinanciară din partea 

Uniunii este conformă, din punct de vedere 

juridic și al conținutului, cu principiile 

obiectivele și măsurile esențiale adoptate în 

cadrul diferitelor domenii de acțiune 

externă și al altor politici pertinente ale 

Uniunii. 

că asistența macrofinanciară din partea 

Uniunii este conformă, din punct de vedere 

juridic și al conținutului, cu principiile 

esențiale ale acțiunii externe consacrate 

la articolul 21 din TUE și cu obiectivele și 

măsurile esențiale adoptate în cadrul 

diferitelor domenii de acțiune externă și al 

altor politici pertinente ale Uniunii. 

 

 

 

Amendamentul  2 

Propunere de decizie 

Considerentul 16 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) O condiție prealabilă pentru 

acordarea asistenței macrofinanciare din 

partea Uniunii este ca Georgia să respecte 

mecanismele democratice reale, printre 

care un sistem parlamentar pluripartit și 

statul de drept, și să garanteze respectarea 

drepturilor omului. În plus, obiectivele 

specifice ale asistenței macrofinanciare din 

partea Uniunii ar trebui să consolideze 

eficiența, transparența și responsabilitatea 

sistemelor de gestionare a finanțelor 

publice din Georgia și să promoveze 

reformele structurale având ca scop 

sprijinirea creșterii sustenabile și favorabile 

incluziunii, crearea de locuri de muncă și 

consolidarea bugetară. Atât îndeplinirea 

condițiilor prealabile, cât și realizarea 

obiectivelor respective ar trebui 

monitorizate periodic de către Comisie și 

Serviciul European de Acțiune Externă. 

(16) O condiție prealabilă pentru 

acordarea asistenței macrofinanciare din 

partea Uniunii este ca Georgia să respecte 

mecanismele democratice reale, printre 

care un sistem parlamentar pluripartit și 

statul de drept, și să garanteze respectarea 

drepturilor omului. În plus, obiectivele 

specifice ale asistenței macrofinanciare din 

partea Uniunii ar trebui să consolideze 

eficiența, transparența și responsabilitatea 

sistemelor de gestionare a finanțelor 

publice din Georgia și să promoveze 

reformele structurale având ca scop 

sprijinirea creșterii sustenabile și favorabile 

incluziunii, crearea de locuri de muncă și 

consolidarea bugetară. Asistența 

macrofinanciară din partea Uniunii 

acordată Georgiei ar trebui să includă și 

măsuri care să sprijine punerea în 

aplicare a Acordului de asociere, inclusiv 

a DCFTA. Pentru a garanta faptul că 

obiectivele specifice pot fi evaluate în mod 

adecvat, este necesar ca ele să fie 

formulate într-un mod verificabil și 

măsurabil. Atât îndeplinirea condițiilor 

prealabile, cât și realizarea obiectivelor 

respective ar trebui monitorizate periodic 

de către Comisie și Serviciul European de 

Acțiune Externă. În cazul în care condiția 

prealabilă și obiectivele nu sunt 



 

RR\1146589RO.docx 7/16 PE612.257v01-00 

 RO 

îndeplinite sau în cazul în care obiectivele 

și principiile prevăzute de Acordul de 

asociere sunt, în general, ignorate, 

Comisia ar trebui să suspende temporar 

sau să anuleze plata asistenței 

macrofinanciare din partea Uniunii. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

Aceasta este cea de a treia oară, din 2008, când Comisia propune o asistență macrofinanciară, 

la cererea Guvernului Republicii Georgia. Primele două operațiuni au fost în valoare de 46 de 

milioane EUR fiecare, prima pe deplin sub formă de granturi, iar cea de a doua, jumătate sub 

formă de granturi și jumătate sub formă de împrumuturi. Georgia a pus în aplicare toate 

măsurile de politică economică relevante asupra cărora s-a convenit în memorandumul de 

înțelegere și ultima tranșă a fost plătită în mai 2017. 

De această dată, Comisia propune 45 de milioane EUR — din care 35 de milioane EUR sub 

formă de împrumuturi și 10 milioane EUR sub formă de granturi, pentru a ajuta această țară 

să își acopere o parte din nevoile de finanțare externă pentru perioada 2017-2020. Georgia 

continuă să se confrunte cu un context extern nefavorabil, deficitul său bugetar s-a accentuat, 

lari s-a depreciat considerabil în ultimii ani, fapt care a dus la o pondere mai mare a datoriei 

publice în PIB. Sistemul financiar al Georgiei rămâne solid și bine capitalizat în general, în 

special ca urmare a supravegherii prudente și a reglementării de către banca centrală.  

Georgia s-a alăturat Parteneriatului estic al UE în 2009. Zona de liber schimb aprofundată și 

cuprinzătoare (DCFTA) dintre Uniune și Georgia a intrat în vigoare la 1 septembrie 2014, 

fiind urmată de intrarea în vigoare a Acordului de asociere la 1 iulie 2016. UE este principalul 

partener comercial al Georgiei și Georgia continuă să se adapteze cerințelor din DCFTA, 

înregistrând progrese semnificative în reformele necesare. 

Propunerea Comisiei urmează îndeaproape declarația comună a Parlamentului European și a 

Consiliului, adoptată împreună cu Decizia nr. 778/2013/UE din 12 august 2013 de acordare a 

unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei, în care colegislatorii au stabilit 

principalele principii și considerații care ar trebui să ghideze procesul de acordare a asistenței 

macrofinanciare. 

Având în vedere considerațiile de mai sus, raportorul consideră că Parlamentul European ar 

trebui să aprobe propunerea Comisiei de acordare a unei asistențe macrofinanciare pentru 

Georgia. Raportorul subliniază că eliberarea fiecărei tranșe ar trebui să fie legată de condiții 

clare și că Comisia ar trebui să monitorizeze în mod riguros îndeplinirea acestor condiții pe 

tot parcursul întregii operațiuni de asistență macrofinanciară. 
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25.1.2018 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI EXTERNE 

destinat Comisiei pentru comerț internațional 

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei 

asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei 

(COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD)) 

Raportor pentru aviz: Andrejs Mamikins 

 

 

JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

În urma unei solicitări din partea guvernului georgian, Comisia Europeană a propus acordarea 

unui nou program de asistență macrofinanciară (AMF) pentru Georgia în valoare de 45 

milioane EUR, în două tranșe, care cuprinde împrumuturi pe termen mediu (35 milioane 

EUR) și granturi (10 milioane EUR). Programul de asistență macrofinanciară propus va 

completa acordul încheiat între Georgia și FMI în aprilie 2017, în cadrul mecanismului de 

finanțare extinsă, care impune plata sumei de 285,3 milioane USD pe o perioadă de trei ani. 

De asemenea, UE oferă finanțare Georgiei prin intermediul Instrumentului european de 

vecinătate (610-746 milioane EUR în perioada 2014-2020). 

 

Programul de asistență macrofinanciară propus ar fi al treilea de acest tip după 2008, primul 

program oferind granturi în valoare de 46 milioane EUR, iar al doilea oferind 23 milioane 

EUR sub formă de granturi și 23 milioane EUR sub formă de împrumuturi. Al doilea program 

de asistență macrofinanciară a ajuns la final în mai 2017, cu plata efectivă a ultimei tranșe a 

plăților efectuate în cadrul acestui program. Alte trei țări din cele șase state membre ale 

Parteneriatului estic - Armenia, Moldova și Ucraina - beneficiază deja de programe de 

asistență macrofinanciară, pe lângă alte patru țări care nu sunt membre. 

 

Perspectivele macroeconomice ale Georgiei continuă să fie vulnerabile. Țara se confruntă cu 

o creștere scăzută a PIB-ului (2,7 % în 2016, în scădere față de 4,6 % în 2014). Deficitul său 

bugetar rămâne considerabil, moneda națională (lari georgian) s-a depreciat puternic și poziția 

balanței de plăți este vulnerabilă. Georgia continuă totodată să se adapteze cerințelor zonei de 

liber schimb aprofundată și cuprinzătoare cu UE, care, pe lângă oportunități, presupune și 

costuri de ajustare. 

 

Condiționalitatea legată de AMF oferă o pârghie utilă pentru stimularea reformelor, în special 

a celor referitoare la democrație și la statul de drept. Printre aceste reforme, guvernul Georgiei 

încearcă în prezent să întreprindă reforme constituționale suplimentare. Guvernul s-a angajat 
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să continue modificarea constituției în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția, 

dar ar fi de dorit să existe și o monitorizare din partea Comisiei și SEAE ca parte a acestei 

asistențe. 

 

Prin urmare, în conformitate cu acordul dintre Comisia pentru afaceri externe și Comisia 

pentru comerț internațional cu privire la cooperarea strânsă dintre ele pe parcursul procedurii 

și în urma declarației comune adoptată recent de Parlamentul European, Consiliu și Comisie, 

anexată la decizia din 4 iulie 2017 de acordare a unei asistențe macrofinanciare Republicii 

Moldova, Comisia pentru afaceri externe propune: 

1. să reafirme condiția prealabilă pentru acordarea de asistență macrofinanciară legată de 

democrație, statul de drept și drepturile omului, având în vedere că aceasta deține o 

importanță majoră pentru Comisia pentru afaceri externe; 

2. să se asigure că Comisia și SEAE monitorizează îndeplinirea acestei condiții 

prealabile pe toată durata asistenței macrofinanciare; 

3. să se limiteze totuși numărul amendamentelor la două, un amendament referitor la un 

considerent și altul referitor la un articol din decizie, pentru a se asigura un acord rapid 

între Parlamentul European și Consiliu. 

 

AMENDAMENTE 

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru comerț internațional, care este 

comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente: 

Amendamentul  1 

Proiect de rezoluție legislativă 

Punctul 1 a (nou) 
 

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul 

 1a.  aprobă declarația comună a 

Parlamentului, a Consiliului și a Comisiei 

anexată la prezenta rezoluție; 

Spre informare, declarația are următorul conținut: 

„Declarație comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei 

Parlamentul European, Consiliul și Comisia salută eforturile de reformă din Georgia și iau act 

de angajamentul asumat de guvernul său de a continua modificarea constituției în 

conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția. Parlamentul European, Consiliul și 

Comisia subliniază faptul că o condiție prealabilă pentru acordarea asistenței macrofinanciare 

este ca țara beneficiară să respecte mecanismele democratice reale, printre care un sistem 

parlamentar pluripartit care să exercite o supraveghere eficace a executivului, o separare 

strictă a puterilor și o separare clară între politică și interesele economice, o mass-media 

liberă, independentă și pluralistă, cu structuri transparente de proprietate asupra organelor de 
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mass-media, un sistem judiciar independent și statul de drept, precum și să garanteze 

respectarea drepturilor omului și standardele sociale și de mediu internaționale. Comisia și 

Serviciul European de Acțiune Externă monitorizează îndeplinirea acestei condiții prealabile 

pe parcursul întregului ciclu de viață al asistenței macrofinanciare, furnizează o evaluare 

publică privind îndeplinirea condiției prealabile, indicând în mod clar criteriile utilizate și vor 

acorda o atenție maximă luării în considerare a recomandărilor formulate de partenerii 

internaționali relevanți, în special Comisia de la Veneția și OSCE/ODIHR, de către 

autoritățile din Georgia.” 

Justificare 

Această declarație trebuie menționată în rezoluția legislativă. 

 

Amendamentul  2 

Propunere de decizie 

Considerentul 16 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) O condiție prealabilă pentru 

acordarea asistenței macrofinanciare din 

partea Uniunii este ca Georgia să respecte 

mecanismele democratice reale, printre 

care un sistem parlamentar pluripartit și 

statul de drept, și să garanteze respectarea 

drepturilor omului. În plus, obiectivele 

specifice ale asistenței macrofinanciare din 

partea Uniunii ar trebui să consolideze 

eficiența, transparența și responsabilitatea 

sistemelor de gestionare a finanțelor 

publice din Georgia și să promoveze 

reformele structurale având ca scop 

sprijinirea creșterii sustenabile și favorabile 

incluziunii, crearea de locuri de muncă și 

consolidarea bugetară. Atât îndeplinirea 

condițiilor prealabile, cât și realizarea 

obiectivelor respective ar trebui 

monitorizate periodic de către Comisie și 

Serviciul European de Acțiune Externă. 

(16) O condiție prealabilă pentru 

acordarea asistenței macrofinanciare din 

partea Uniunii ar trebui să fie ca Georgia 

să respecte pe deplin mecanismele 

democratice reale, printre care un sistem 

parlamentar pluripartit care să exercite o 

supraveghere eficace a executivului, o 

separare strictă a puterilor și o separare 

clară între politică și interesele 

economice, o mass-media liberă, 

independentă și pluralistă, cu structuri 

transparente de proprietate asupra 

organelor de mass-media, precum și statul 

de drept care ar trebui să se sprijine pe un 

sistem judiciar independent, capabil să 

lupte în mod eficient împotriva corupției 
și care să garanteze respectarea drepturilor 

omului, inclusiv libertatea de exprimare și 

standardele sociale și de mediu 

internaționale. În plus, obiectivele 

specifice ale asistenței macrofinanciare din 

partea Uniunii ar trebui să consolideze 

eficiența, transparența și responsabilitatea 

sistemelor de gestionare a finanțelor 

publice din Georgia și să promoveze 

reformele structurale având ca scop 

sprijinirea creșterii sustenabile și favorabile 

incluziunii, crearea de locuri de muncă și 

consolidarea bugetară. Atât îndeplinirea 
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condițiilor prealabile, cât și realizarea 

obiectivelor respective ar trebui 

monitorizate periodic de către Comisie și 

Serviciul European de Acțiune Externă pe 

parcursul întregului ciclu de viață al 

asistenței macrofinanciare. Comisia ar 

trebui să furnizeze o evaluare publică 

privind îndeplinirea condiției prealabile, 

indicând în mod clar criteriile utilizate. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de decizie 

Articolul 2 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. O condiție prealabilă pentru 

acordarea asistenței macrofinanciare din 

partea Uniunii este ca Georgia să respecte 

mecanismele democratice reale, printre 

care un sistem parlamentar pluripartit, și 

statul de drept și să garanteze respectarea 

drepturilor omului. 

1. O condiție prealabilă pentru 

acordarea asistenței macrofinanciare din 

partea Uniunii este ca Georgia să respecte 

mecanismele democratice reale, printre 

care un sistem parlamentar pluripartit care 

să exercite o supraveghere eficace a 

executivului, o separare strictă a puterilor 

și o separare clară între politică și 

interesele economice, o mass-media 

liberă, independentă și pluralistă cu 

structuri transparente de proprietate 

asupra organelor de mass-media, precum 

și statul de drept, care să se sprijine pe un 

sistem judiciar independent, capabil să 

lupte în mod eficient împotriva corupției 
și care să garanteze respectarea drepturilor 

omului, inclusiv libertatea de exprimare și 

de standardele sociale și de mediu 

internaționale. 
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