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KORT BEGRUNDELSE 

Efter anmodning fra Georgiens regering har Europa-Kommissionen foreslået, at der stilles et 

nyt program for makrofinansiel bistand (MFA) til rådighed for Georgien til en værdi af 45 

mio. EUR, i to rater, som omfatter både mellemfristede lån (35 mio. EUR) og tilskud (10 mio. 

EUR). Det foreslåede MFA-program vil supplere den aftale, der blev indgået mellem 

Georgien og Den Internationale Valutafond i april 2017 under den udvidede lånefacilitet, som 

forpligter til udbetaling af 285,3 mio. USD over en periode på tre år. EU yder ligeledes 

finansiering til Georgien gennem det europæiske naboskabsinstrument (610-746 mio. EUR i 

perioden 2014-2020). 

Det foreslåede MFA-program vil være det tredje af sin art siden 2008, hvoraf det første 

program stillede 46 mio. EUR til rådighed i tilskud, og det andet stillede 23 mio. EUR til 

rådighed i tilskud og 23 mio. EUR i lån. Det andet MFA-program blev afsluttet i maj 2017 

med den vellykkede udbetaling af tredje del af betalingerne under dette program. Tre andre af 

de seks lande i Det Østlige Partnerskab – Armenien, Moldova og Ukraine – nyder allerede 

godt af MFA-programmer ud over fire andre lande uden for Det Østlige Partnerskab. 

De makroøkonomiske udsigter for Georgien er fortsat usikre. Landet oplever svag vækst i 

BNP (2,7 % i 2016, en nedgang fra 4,6 % i 2014). Dets underskud på de offentlige finanser er 

stadig markant, den nationale valuta (den georgiske lari) er faldet markant i værdi, og landet 

befinder sig i en betalingsbalancemæssigt udsat situation. Georgien fortsætter også med at 

tilpasse sig til kravene i det vidtgående og brede frihandelsområde (DCFTA) med EU, som 

giver muligheder, men også medfører tilpasningsomkostninger. 

Den konditionalitet, der er knyttet til MFA, udgør en nyttig løftestang med hensyn til at 

stimulere reformer, navnlig dem, der er relateret til demokrati og retsstatslige forhold. Blandt 

disse reformer forsøger den georgiske regering i øjeblikket at få vedtaget yderligere 

forfatningsmæssige reformer. Regeringen har forpligtet sig til at ændre forfatningen 

yderligere i overensstemmelse med Venedigkommissionens henstillinger. Det vil imidlertid 

være hensigtsmæssigt med  kontrol fra Kommissionens og EU-Udenrigstjenestens side også 

som led i denne bistand. 

 

I overensstemmelse med aftalen mellem Udenrigsudvalget og Udvalget om International 

Handel om deres tætte samarbejde i forbindelse med denne procedure og efter den seneste 

erfaring med den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, som var 

vedføjet beslutningen af 4. juli 2017 om makrofinansiel bistand til Republikken Moldova, 

foreslår Udenrigsudvalget derfor: 

 

1. på ny at bekræfte forhåndsbetingelsen for at yde makrofinansiel bistand, der er 

relateret til demokrati, retsstatsprincippet og menneskerettighederne, da dette er af stor 

betydning for Udenrigsudvalget 

2. at sikre, at Kommissionen og EU-Udenrigstjenestens overvåger, at denne 

forudsætning overholdes i hele MFA-perioden 

3. ikke desto mindre at begrænse antallet af ændringer til to, én i betragtningerne og én i 

en artikel, for at sikre en hurtig aftale mellem Europa-Parlamentet og Rådet. 
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ÆNDRINGSFORSLAG 

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende 

udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

Ændringsforslag  1 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning 

Punkt 1 a (nyt) 
 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag 

 1a.  godkender Parlamentets, Rådets 

og Kommissionens fælles erklæring som 

er vedføjet denne beslutning; 

Til orientering har erklæringen følgende ordlyd: 

Fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen 

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen glæder sig over reformbestræbelserne i 

Georgien og noterer sig, at regeringen har forpligtet sig til at ændre forfatningen yderligere i 

overensstemmelse med Venedigkommissionens henstillinger. Europa-Parlamentet, Rådet og 

Kommissionen understreger, at det er en forudsætning for tildeling af Unionens 

makrofinansielle bistand, at modtagerlandet respekterer effektive, demokratiske mekanismer, 

herunder et parlamentarisk flerpartisystem, der fører effektiv kontrol med den udøvende magt 

og sikrer en klar tredeling af statsmagten og en klar adskillelse mellem politiske og 

økonomiske interesser, uafhængige og pluralistiske medier med åbenhed omkring ejerskabet 

af medierne, et uafhængigt retsvæsen og respekt for retsstatsprincippet, og at det sikrer 

respekt for menneskerettighederne og sociale og miljømæssige standarder. Kommissionen og 

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil overvåger, at disse forudsætninger overholdes i hele den 

periode, hvor der ydes makrofinansiel bistand, foretager en offentlig tilgængelig vurdering af 

overholdelsen af forhåndsbetingelserne med en klar angivelse af de benchmarks, der 

anvendes, og vil i den forbindelse være meget opmærksomme på, om Georgiens myndigheder 

tager hensyn til henstillingerne fra relevante internationale partnere (navnlig 

Venedigkommissionen og OSCE/ODIHR)." 

Begrundelse 

Der skal henvises til denne erklæring i den lovgivningsmæssige beslutning. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 16 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) Det bør være en forudsætning for (16) Det bør være en forudsætning for 
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tildeling af Unionens makrofinansielle 

bistand, at Georgien respekterer effektive, 

demokratiske mekanismer – herunder et 

parlamentarisk flerpartisystem – og 

retsstatsprincippet samt sikrer respekt for 

menneskerettighederne. Derudover bør de 

specifikke målsætninger for Unionens 

makrofinansielle bistand styrke 

effektiviteten, gennemsigtigheden og 

ansvarligheden af systemerne til 

forvaltning af offentlige finanser i 

Georgien og fremme strukturreformer, der 

har til formål at støtte en holdbar og 

inklusiv vækst, jobskabelse og 

finanspolitisk konsolidering. 

Kommissionen og Tjenesten for EU's 

Optræden Udadtil bør regelmæssigt føre 

kontrol med, såvel at forudsætningerne 

opfyldes, som at disse mål nås. 

tildeling af Unionens makrofinansielle 

bistand, at Georgien i fuld udstrækning 

respekterer effektive, demokratiske 

mekanismer, herunder et parlamentarisk 

flerpartisystem, der fører effektiv kontrol 

med den udøvende magt og sikrer en klar 

tredeling af statsmagten og en klar 

adskillelse mellem politiske og 

økonomiske interesser, frie, uafhængige 

og pluralistiske medier med åbenhed 

omkring ejerskabet af medierne samt 
retsstatsprincippet med et uafhængigt 

retsvæsen, som er i stand til effektivt at 

bekæmpe korruption og sikre respekt for 

menneskerettighederne, herunder 

ytringsfriheden, og sociale og 

miljømæssige standarder. Derudover bør 

de specifikke målsætninger for Unionens 

makrofinansielle bistand styrke 

effektiviteten, gennemsigtigheden og 

ansvarligheden af systemerne til 

forvaltning af offentlige finanser i 

Georgien og fremme strukturreformer, der 

har til formål at støtte en holdbar og 

inklusiv vækst, jobskabelse og 

finanspolitisk konsolidering. 

Kommissionen og Tjenesten for EU's 

Optræden Udadtil bør igennem hele den 

makrofinansielle bistands livscyklus 
regelmæssigt føre kontrol med, såvel at 

forudsætningerne opfyldes, som at disse 

mål nås. Kommissionen bør udarbejde en 

offentligt tilgængelig vurdering af 

opfyldelsen af betingelserne med tydelig 

angivelse af, hvilke benchmarks der 

anvendes. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til afgørelse 

Artikel 2 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Det er en forudsætning for tildeling 

af Unionens makrofinansielle bistand, at 

Georgien respekterer effektive, 

demokratiske mekanismer – herunder et 

1. Det er en forudsætning for tildeling 

af Unionens makrofinansielle bistand, at 

Georgien respekterer effektive, 

demokratiske mekanismer, herunder et 
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parlamentarisk flerpartisystem – og 

retsstatsprincippet, samt sikrer respekt for 

menneskerettighederne. 

parlamentarisk flerpartisystem, der fører 

effektiv kontrol med den udøvende magt 

og sikrer en klar tredeling af statsmagten 

og en klar adskillelse mellem politiske og 

økonomiske interesser, frie, uafhængige 

og pluralistiske medier med åbenhed 

omkring ejerskabet af medierne samt 
retsstatsprincippet med et uafhængigt 

retsvæsen, som er i stand til effektivt at 

bekæmpe korruption og sikre respekt for 

menneskerettighederne, herunder 

ytringsfriheden, og sociale og 

miljømæssige standarder. 
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