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LÜHISELGITUS 

Euroopa Komisjon tegi Gruusia valitsuse taotluse põhjal ettepaneku võimaldada Gruusiale 

uus kaheosaline makromajandusliku finantsabi programm 45 miljoni euro väärtuses, mis 

hõlmab nii keskmise tähtajaga laene (35 miljonit eurot) kui ka toetusi (10 miljonit eurot). 

Kavandatav makromajanduslik finantsabi programm täiendab Gruusia ja Rahvusvahelise 

Valuutafondi vahel 2017. aasta aprillis laiendatud rahastamisvahendi raames saavutatud 

kokkulepet, vastavalt millele kohustuti kolme aasta jooksul tegema 285,3 miljoni USA dollari 

ulatuses väljamakseid. EL rahastab Gruusiat ka Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi 

kaudu (2014.–2020. aastal 610–746 miljonit eurot). 

 

Kavandatav makromajandusliku finantsabi programm oleks 2008. aastast alates kolmas 

omataoline, kusjuures esimese programmi kaudu eraldati toetusi 46 miljoni euro ulatuses, 

ning teise programmi kaudu 23 miljoni euro ulatuses toetusi ja 23 miljoni euro ulatuses laene. 

Makromajandusliku finantsabi teine programm jõudis lõpule 2017. aasta mais, kui tehti 

edukalt selle programmi viimane osamakse. Lisaks neljale riigile, mis ei ole idapartnerluse 

liikmed, saavad kuuest idapartnerluse riigist makromajandusliku finantsabi programmidest 

rahastust juba kolm riiki (Armeenia, Moldova ja Ukraina). 

 

Gruusia makromajanduslikud väljavaated on endiselt ebakindlad. Selle riigi SKP kasv on 

aeglane (2016. aastal oli see 2,7 %, mis tähendab 2014. aasta 4,6 %-ga võrreldes langust). 

Gruusial on endiselt väga suur eelarvepuudujääk, selle riigi omavääring (Gruusia lari) on 

oluliselt odavnenud ja maksebilansi positsioon on ebakindel. Gruusia jätkab ka kohanemist 

nõuetega, mis on sätestatud ELiga sõlmitud põhjalikus ja laiaulatuslikus 

vabakaubanduslepingus, millega kaasnevad lisaks võimalustele ka kohandamiskulud. 

 

Makromajandusliku finantsabi programmiga seotud tingimused on kasulik vahend, mis 

võimaldab stimuleerida reforme, eelkõige demokraatia ja õigusriigi põhimõtetega seotud 

reforme. Lisaks nendele reformidele püüab Gruusia valitsus praegu viia läbi täiendavaid 

põhiseaduslikke reforme. Valitsus on võtnud kohustuse täiendavalt muuta põhiseadust 

vastavalt Veneetsia komisjoni soovitustele, kuid makromajandusliku finantsabi osana oleks 

siiski asjakohane ka komisjoni ja Euroopa välisteenistuse poolne järelevalve. 

 

Sellest tulenevalt, ning kooskõlas väliskomisjoni ja rahvusvahelise kaubanduse komisjoni 

kokkuleppega teha selles menetluses tihedat koostööd, ning pärast hiljutist kogemust Euroopa 

Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldusega, mis on lisatud 4. juuli 2017. aasta 

otsusele, milles käsitletakse makromajandusliku finantsabi andmist Moldova Vabariigile, teeb 

väliskomisjon ettepaneku: 

1. kinnitada veel kord demokraatia, õigusriigi ja inimõigustega seotud eeltingimust 

makromajandusliku finantsabi andmiseks, kuna see on välisasjade komisjoni jaoks 

väga oluline; 

2. tagada, et komisjon ja Euroopa välisteenistus jälgivad selle eeltingimuse täitmist 

makromajandusliku finantsabi andmise kogu perioodi jooksul; 

3. piirata siiski muudatusettepanekute arvu kahele, otsuse põhjenduse ja artikli kohta, et 

tagada Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahelise kokkuleppe kiire saavutamine. 
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MUUDATUSETTEPANEKUD 

Väliskomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil võtta arvesse järgmisi 

muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Seadusandliku resolutsiooni projekt 

Punkt 1 a (uus) 
 

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek 

 1 a.  kiidab heaks Euroopa Parlamendi, 

nõukogu ja komisjoni ühisavalduse, mis 

on lisatud käesolevale resolutsioonile; 

Teavitamise eesmärgil esitatakse alljärgnevalt avalduse tekst: 

„Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldus 

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon väljendavad rahulolu Gruusia reformipüüdlustega ja 

võtavad teadmiseks selle riigi valitsuse võetud kohustuse täiendavalt muuta põhiseadust 

kooskõlas Veneetsia komisjoni soovitustega. Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon 

toonitavad, et makromajandusliku finantsabi andmise eeltingimus on see, et abi saav riik 

järgib tõhusaid demokraatlikke mehhanisme, sh parlamentaarset mitmeparteisüsteemi, mis 

rakendab tõhusat järelevalvet täitevvõimu üle, võimude ranget lahusust ja selget vahetegemist 

poliitiliste ja majandushuvide vahel, vaba, sõltumatut ja pluralistlikku meediat, mille 

omandisuhted on läbipaistvad, sõltumatut kohtuvõimu ja õigusriigi põhimõtet, ning tagab 

inimõiguste austamise ja rahvusvahelistest sotsiaal- ja keskkonnastandarditest kinnipidamise. 

Komisjon ja Euroopa välisteenistus jälgivad kõnealuse eeltingimuse täitmist kogu 

makromajandusliku finantsabi andmise perioodi jooksul, esitatavad üldsusele kättesaadava 

hinnangu eeltingimuse täitmise kohta, milles on selgelt välja toodud kasutatud võrdlusalused, 

ning pööravad seejuures erilist tähelepanu sellele, kuidas Gruusia ametiasutused võtavad 

arvesse asjaomaste rahvusvaheliste partnerite (eelkõige Veneetsia komisjoni ja 

OSCE/ODIHRi) soovitusi.“ 

Selgitus 

Seadusandlikus resolutsioonis tuleb viidata eeltoodud avaldusele. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 16 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) Liidu makromajandusliku 

finantsabi andmise eeltingimus peaks 

(16) Liidu makromajandusliku 

finantsabi andmise eeltingimus peaks 
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olema see, et Gruusia järgib tõhusaid 

demokraatlikke mehhanisme (sh 

parlamentaarne mitmeparteisüsteem) ja 

õigusriigi põhimõtet ning tagab 

inimõiguste austamise. Lisaks tuleks liidu 

makromajandusliku finantsabi konkreetsete 

eesmärkide abil suurendada Gruusias riigi 

rahanduse juhtimise süsteemide tõhusust ja 

läbipaistvust ja nendega seotud 

aruandekohustusi ning soodustada 

jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu, 

töökohtade loomist ja eelarve 

konsolideerimist toetavaid 

struktuurireforme. Komisjon ja Euroopa 

välisteenistus peaksid korrapäraselt jälgima 

nii eeltingimuste täitmist kui ka kõnealuste 

eesmärkide saavutamist. 

olema see, et Gruusia järgib täies ulatuses 

tõhusaid demokraatlikke mehhanisme (sh 

parlamentaarne mitmeparteisüsteem, mis 

rakendab tõhusat järelevalvet täitevvõimu 

üle, võimude range lahusus ja selge 

vahetegemine poliitiliste ja 

majandushuvide vahel, vaba, sõltumatu ja 

pluralistlik meedia, mille omandisuhted 

on läbipaistvad) ja õigusriigi põhimõtet, 

mida toetab sõltumatu kohtuvõim, mis 

suudab tõhusalt korruptsiooni vastu 

võidelda, ning mis tagab inimõiguste 

austamise, sh väljendusvabadusest ning 

rahvusvahelistest sotsiaal- ja 

keskkonnastandarditest kinnipidamise. 

Lisaks tuleks liidu makromajandusliku 

finantsabi konkreetsete eesmärkide abil 

suurendada Gruusias riigi rahanduse 

juhtimise süsteemide tõhusust ja 

läbipaistvust ja nendega seotud 

aruandekohustusi ning soodustada 

jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu, 

töökohtade loomist ja eelarve 

konsolideerimist toetavaid 

struktuurireforme. Komisjon ja Euroopa 

välisteenistus peaksid korrapäraselt jälgima 

nii eeltingimuste täitmist kui ka kõnealuste 

eesmärkide saavutamist 

makromajandusliku finantsabi andmise 

kogu perioodi jooksul. Komisjon peaks 

esitama üldsusele kättesaadava hinnangu 

eeltingimuse täitmise kohta, milles oleks 

selgelt välja toodud kasutatud 

võrdlusalused. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 2 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liidu makromajandusliku 

finantsabi andmise eeltingimus on see, et 

Gruusia järgib tõhusaid demokraatlikke 

mehhanisme (sh parlamentaarne 

mitmeparteisüsteem) ja õigusriigi 

põhimõtet ning tagab inimõiguste 

1. Liidu makromajandusliku 

finantsabi andmise eeltingimus on see, et 

Gruusia järgib tõhusaid demokraatlikke 

mehhanisme (sh parlamentaarne 

mitmeparteisüsteem, mis rakendab tõhusat 

järelevalvet täitevvõimu üle, võimude 
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austamise. range lahusus ja selge vahetegemine 

poliitiliste ja majandushuvide vahel, vaba, 

sõltumatu ja pluralistlik meedia, mille 

omandisuhted on läbipaistvad) ja 

õigusriigi põhimõtet, mida toetab 

sõltumatu kohtuvõim, mis suudab 

tõhusalt korruptsiooni vastu võidelda, 
ning mis tagab inimõiguste austamise, sh 

väljendusvabadusest ning 

rahvusvahelistest sotsiaal- ja 

keskkonnastandarditest kinnipidamise. 
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