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PR_COD_1amCom 

 

 

Označenie postupov 

 * Konzultácia 

 *** Súhlas 

 ***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie) 

 ***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie) 

 ***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie) 

 

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch 
 

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 

označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 

kurzívou v pravom stĺpci. 

 

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 

príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 

pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 

záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 

uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu. 

 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 

konsolidovaného textu 

 

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 

označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 

text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 

prečiarkne.  

Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 

konečný text, sa však nevyznačujú. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej 

makrofinančnej pomoci Gruzínsku 

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

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0559), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 212 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-

0335/2017), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady prijaté spoločne s 

rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 778/2013/EÚ z 12. augusta 2013 o 

poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Gruzínsku1,  

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanovisko Výboru pre 

zahraničné veci (A8-0028/2018), 

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní; 

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v 

úmysle podstatne zmeniť svoj návrh; 

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 

parlamentom. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 13 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Komisia by mala zaistiť, aby bola 

makrofinančná pomoc Únie právne a vecne 

zosúladená s hlavnými zásadami, cieľmi 

(13) Komisia by mala zaistiť, aby bola 

makrofinančná pomoc Únie právne a vecne 

zosúladená s hlavnými zásadami vonkajšej 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 218, 14.8.2013, s. 15.   
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a opatreniami prijatými v rôznych 

oblastiach vonkajšej činnosti a ostatnými 

relevantnými politikami Únie. 

činnosti zakotvenými v článku 21 Zmluvy 

o EÚ a s cieľmi a opatreniami prijatými 

v rôznych oblastiach vonkajšej činnosti 

a ostatnými relevantnými politikami Únie. 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 16 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) Podmienkou poskytnutia 

makrofinančnej pomoci Únie by malo byť 

rešpektovanie účinných demokratických 

mechanizmov vrátane pluralitného 

parlamentného systému a zásad právneho 

štátu a dodržiavanie ľudských práv zo 

strany Gruzínska. Prostredníctvom 

špecifických cieľov makrofinančnej 

pomoci Únie by sa okrem toho mala zvýšiť 

efektívnosť, transparentnosť 

a zodpovednosť systémov hospodárenia 

s verejnými financiami v Gruzínsku a mali 

by sa podporiť štrukturálne reformy 

zamerané na podporu udržateľného 

a inkluzívneho rastu, vytvárania 

pracovných miest a fiškálnej konsolidácie. 

Plnenie podmienok, ako aj dosahovanie 

uvedených cieľov by mali pravidelne 

monitorovať Komisia a Európska služba 

pre vonkajšiu činnosť. 

(16) Podmienkou poskytnutia 

makrofinančnej pomoci Únie by malo byť 

rešpektovanie účinných demokratických 

mechanizmov vrátane pluralitného 

parlamentného systému a zásad právneho 

štátu a dodržiavanie ľudských práv zo 

strany Gruzínska. Prostredníctvom 

špecifických cieľov makrofinančnej 

pomoci Únie by sa okrem toho mala zvýšiť 

efektívnosť, transparentnosť 

a zodpovednosť systémov hospodárenia 

s verejnými financiami v Gruzínsku a mali 

by sa podporiť štrukturálne reformy 

zamerané na podporu udržateľného 

a inkluzívneho rastu, vytvárania 

pracovných miest a fiškálnej konsolidácie. 

Makrofinančná pomoc Únie Gruzínsku 

by mala tiež zahŕňať opatrenia na 

podporu vykonávania dohody o pridružení 

vrátane DCFTA. S cieľom zabezpečiť, 

aby sa špecifické ciele mohli riadne 

posúdiť, musia byť stanovené 

preukázateľným a merateľným 

spôsobom. Plnenie podmienok, ako aj 

dosahovanie uvedených cieľov by mali 

pravidelne monitorovať Komisia 

a Európska služba pre vonkajšiu činnosť. 

Ak podmienka a ciele nie sú splnené alebo 

ak sa ciele a zásady dohody o pridružení 

vo všeobecnosti nedodržiavajú, Komisia 

by mala dočasne pozastaviť alebo zrušiť 

vyplácanie makrofinančnej pomoci Únie. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Od roku 2008 ide už o tretí prípad, keď Komisia navrhuje poskytnutie makrofinančnej 

pomoci na žiadosť vlády Gruzínskej republiky. V obidvoch predchádzajúcich prípadoch bola 

poskytnutá suma 46 miliónov EUR, v prvom prípade vo forme grantov a v druhom prípade 

polovica v grantoch a polovica v úveroch. Gruzínsko prijalo všetky príslušné opatrenia v 

oblasti hospodárskej politiky dohodnuté v memorande o porozumení a posledná splátka bola 

vyplatená v máji 2017. 

Tentoraz Komisia navrhuje sumu 45 miliónov EUR, z čoho 35 miliónov EUR v úveroch a 10 

miliónov EUR v grantoch, s cieľom pomôcť tejto krajine pokryť časť potrieb vonkajšieho 

financovania na obdobie 2017 – 2020. Gruzínsko naďalej čelí nepriaznivému vonkajšiemu 

prostrediu, jeho rozpočtový deficit sa prehĺbil a mena lari v posledných rokoch výrazne 

oslabila, čo sa prejavilo vo zvýšení pomeru verejného dlhu k HDP. Gruzínsky finančný 

systém je vo všeobecnosti aj naďalej v dobrej kondícii a dostatočne kapitálovo vybavený, 

najmä vďaka obozretnému dohľadu a regulácii zo strany centrálnej banky.  

V roku 2009 pristúpilo Gruzínsko k Východnému partnerstvu EÚ. Dňa 1. septembra 2014 

nadobudla platnosť prehĺbená a komplexná zóna voľného obchodu (DCFTA) medzi Úniou a 

Gruzínskom a 1. júla 2016 nadobudla platnosť dohoda o pridružení. EÚ je hlavným 

obchodným partnerom Gruzínska a Gruzínsko naďalej plní požiadavky DCFTA a dosahuje 

pokrok pri uskutočňovaní potrebných reforiem. 

Návrh Komisie úzko nadväzuje na spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady 

prijaté spoločne s rozhodnutím 778/2013/EÚ z 12. augusta 2013 o poskytnutí ďalšej 

makrofinančnej pomoci Gruzínsku, v ktorom spoluzákonodarcovia stanovili hlavné zásady a 

kritériá, ktorými by sa mal riadiť proces poskytovania makrofinančnej pomoci. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti spravodajca zastáva názor, že Európsky parlament by mal 

súhlasiť s návrhom Komisie na poskytnutie makrofinančnej pomoci Gruzínsku. Spravodajca 

zdôrazňuje, že vyplatenie každej splátky by malo byť podmienené splnením jednoznačných 

podmienok a Komisia by mala dôsledne monitorovať plnenie týchto podmienok počas celého 

trvania operácií makrofinančnej pomoci.
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25.1.2018 

STANOVISKO VÝBORU PRE ZAHRANIČNÉ VECI 

pre Výbor pre medzinárodný obchod 

k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej 

pomoci Gruzínsku 

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

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Andrejs Mamikins 

 

 

STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Európska komisia navrhla na žiadosť gruzínskej vlády poskytnúť Gruzínsku nový program 

makrofinančnej pomoci (MFA) vo výške 45 miliónov EUR, a to v dvoch splátkach v podobe 

strednodobých pôžičiek (35 mil. EUR) a grantov (10 mil. EUR). Navrhovaný program 

makrofinančnej pomoci bude dopĺňať dohodu dosiahnutú medzi Gruzínskom a MMF v apríli 

2017 v rámci nástroja rozšíreného fondu, z ktorého vyplýva záväzok vyplatiť sumu 285,3 

miliónov USD v priebehu troch rokov. EÚ poskytuje finančné prostriedky Gruzínsku aj 

prostredníctvom nástroja európskeho susedstva (610 – 746 mil. EUR v rokoch 2014 – 2020). 

 

Navrhovaný program makrofinančnej pomoci je tretím takýmto programom od roku 2008, 

pričom v prvom programe sa poskytli granty vo výške 46 miliónov EUR, v druhom programe 

sa poskytlo 23 miliónov EUR v podobe grantov a 23 miliónov EUR v pôžičkách. Druhý 

program makrofinančnej pomoci skončil v máji 2017 úspešným vyplatením konečnej tranže 

platieb v rámci tohto programu. Ďalšie tri zo šiestich krajín Východného partnerstva – 

Arménsko, Moldavsko a Ukrajina – už profitujú z programov MFP popri štyroch ďalších 

krajinách mimo Východného partnerstva. 

 

Makroekonomický výhľad Gruzínska je naďalej nestabilný. Krajina má utlmený rast HDP 

(2,7 % v roku 2016 oproti 4,6 % v roku 2014). Jej fiškálny deficit zostáva vysoký, národná 

mena (gruzínske lari) sa výrazne oslabila a platobná bilancia krajiny je krehká. Gruzínsko sa 

takisto naďalej prispôsobuje požiadavkám prehĺbenej a komplexnej dohody o voľnom 

obchode (ďalej len „DCFTA“) s EÚ, s ktorými sa okrem príležitostí spájajú aj náklady na 

prispôsobenie. 

 

Podmienenosť, na základe ktorej sa makrofinančná pomoc poskytuje, je užitočným nástrojom 

na stimulovanie reforiem, najmä tých, ktoré sa týkajú demokracie a právneho štátu. Gruzínska 
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vláda sa v súčasnosti v rámci týchto reforiem snaží presadiť ďalšie ústavné reformy. Vláda sa 

zaviazala k ďalšej zmene ústavy v súlade s odporúčaniami Benátskej komisie, avšak ako 

súčasť tejto pomoci by bolo vhodné aj monitorovanie Komisie a ESVČ. 

 

V dôsledku toho a v súlade s dohodou medzi Výborom pre zahraničné veci a Výborom pre 

medzinárodný obchod o ich úzkej spolupráci počas tohto postupu a v nadväznosti na nedávne 

spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie priložené k rozhodnutiu zo 4. 

júla 2017 o poskytnutí makrofinančnej pomoci Moldavskej republike Výbor pre zahraničné 

veci navrhuje: 

1. opätovne potvrdiť podmienku na poskytnutie makrofinančnej pomoci v súvislosti s 

demokraciou, právnym štátom a ľudskými právami, pretože to má pre Výbor pre 

zahraničné veci veľký význam; 

2. zaistiť, aby Komisia a ESVČ monitorovali plnenie tejto podmienky počas celého 

obdobia poskytovania makrofinančnej pomoci; 

3. obmedziť však počet pozmeňujúcich návrhov na dva – jeden v prípade odôvodnenia a 

jeden v prípade článku rozhodnutia – s cieľom zabezpečiť rýchlu dohodu medzi 

Európskym parlamentom a Radou. 

 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor 

vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh legislatívneho uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 
 

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1a.  schvaľuje spoločné vyhlásenie 

Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, 

ktoré je uvedené v prílohe k tomuto 

uzneseniu; 

Pre informáciu uvádzame text vyhlásenia: 

„Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie 

Európsky parlament, Rada a Komisia vítajú reformné úsilie v Gruzínsku a berú na vedomie 

záväzok vlády tejto krajiny ďalej pozmeniť ústavu v súlade s odporúčaniami Benátskej 

komisie. Európsky parlament, Rada a Komisia zdôrazňujú, že podmienkou udelenia 

makrofinančnej pomoci je, že prijímajúca krajina rešpektuje skutočné demokratické 

mechanizmy vrátane pluralitného parlamentného systému, ktorý vykonáva účinný dohľad nad 

výkonnou mocou, prísneho oddelenia právomocí a jasného rozlíšenia medzi politikou a 

hospodárskymi záujmami, slobodných, nezávislých a pluralistických médií s transparentnými 
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vlastníckymi vzťahmi, nezávislého súdnictva a zásad právneho štátu a že zaručuje 

dodržiavanie ľudských práv a medzinárodných sociálnych a environmentálnych noriem. 

Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť monitorujú plnenie tejto podmienky počas 

celého obdobia poskytovania makrofinančnej pomoci, zabezpečia verejné posúdenie plnenia 

danej podmienky s jasne uvedenými kritériami, ktoré sa uplatnili, a pritom venujú maximálnu 

pozornosť zohľadneniu odporúčaní príslušných medzinárodných partnerov, najmä Benátskej 

komisie a OBSE/ODIHR, orgánmi Gruzínska.“ 

Odôvodnenie 

V legislatívnom uznesení je potrebné uviesť odkaz na toto vyhlásenie. 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 16 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) Podmienkou poskytnutia 

makrofinančnej pomoci Únie by malo byť 

rešpektovanie účinných demokratických 

mechanizmov vrátane pluralitného 

parlamentného systému a zásad právneho 

štátu a dodržiavanie ľudských práv zo 

strany Gruzínska. Prostredníctvom 

špecifických cieľov makrofinančnej 

pomoci Únie by sa okrem toho mala zvýšiť 

efektívnosť, transparentnosť 

a zodpovednosť systémov hospodárenia 

s verejnými financiami v Gruzínsku a mali 

by sa podporiť štrukturálne reformy 

zamerané na podporu udržateľného 

a inkluzívneho rastu, vytvárania 

pracovných miest a fiškálnej konsolidácie. 

Plnenie podmienok, ako aj dosahovanie 

uvedených cieľov by mali pravidelne 

monitorovať Komisia a Európska služba 

pre vonkajšiu činnosť. 

(16) Podmienkou poskytnutia 

makrofinančnej pomoci Únie by malo byť 

plné rešpektovanie účinných 

demokratických mechanizmov zo strany 

Gruzínska vrátane pluralitného 

parlamentného systému, ktorý vykonáva 

účinný dohľad nad výkonnou mocou, 

prísneho oddelenia právomocí a jasného 

rozlíšenia medzi politikou a 

hospodárskymi záujmami, slobodných, 

nezávislých a pluralistických médií s 

transparentnými vlastníckymi vzťahmi a 

zásad právneho štátu, ktoré by mali byť 

podporované nezávislým súdnictvom 

schopným účinne bojovať proti korupcii a 

ktoré zaručujú dodržiavanie ľudských práv 

vrátane slobody prejavu a 

medzinárodných sociálnych a 

environmentálnych noriem. 

Prostredníctvom špecifických cieľov 

makrofinančnej pomoci Únie by sa okrem 

toho mala zvýšiť efektívnosť, 

transparentnosť a zodpovednosť systémov 

hospodárenia s verejnými financiami 

v Gruzínsku a mali by sa podporiť 

štrukturálne reformy zamerané na podporu 

udržateľného a inkluzívneho rastu, 

vytvárania pracovných miest a fiškálnej 

konsolidácie. Plnenie podmienok, ako aj 

dosahovanie uvedených cieľov by mali 
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pravidelne monitorovať Komisia 

a Európska služba pre vonkajšiu činnosť 

počas celého obdobia trvania 

makrofinančnej pomoci. Komisia by mala 

poskytnúť verejné posúdenie plnenia 

danej podmienky, pričom jasne uvedie 

použité kritériá. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh rozhodnutia 

Článok 2 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Podmienkou poskytnutia 

makrofinančnej pomoci Únie je 

rešpektovanie účinných demokratických 

mechanizmov vrátane pluralitného 

parlamentného systému a zásad právneho 

štátu a dodržiavanie ľudských práv zo 

strany Gruzínska. 

1. Podmienkou poskytnutia 

makrofinančnej pomoci Únie je 

rešpektovanie účinných demokratických 

mechanizmov zo strany Gruzínska vrátane 

pluralitného parlamentného systému, ktorý 

vykonáva účinný dohľad nad výkonnou 

mocou, prísneho oddelenia právomocí a 

jasného rozlíšenia medzi politikou a 

hospodárskymi záujmami, slobodných, 

nezávislých a pluralistických médií s 

transparentnými vlastníckymi vzťahmi a 

zásad právneho štátu, ktoré sú 

podporované nezávislým súdnictvom 

schopným účinne bojovať proti korupcii a 

ktoré zaručujú dodržiavanie ľudských práv 

vrátane slobody prejavu a 

medzinárodných sociálnych a 

environmentálnych noriem. 
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