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RÖVID INDOKOLÁS 

Grúzia kormányának kérésére az Európai Bizottság javasolta, hogy az Európai Unió összesen 

45 millió EUR értékben – két részletben: egy középlejáratú hitel (35 millió EUR) és egy 

vissza nem térítendő támogatás (10 millió EUR) formájában – új makroszintű pénzügyi 

támogatási programot biztosítson Grúziának. A javaslatban szereplő új makroszintű pénzügyi 

támogatási program a Grúzia és az IMF által 2017 áprilisában megkötött, kibővített 

finanszírozási eszközről (EFF) szóló megállapodást egészíti ki, amelyben az IMF három év 

alatt 285,3 millió USD folyósítását vállalta. Az Európai Unió továbbá az Európai 

Szomszédsági Támogatási Eszközből is biztosít forrást Grúziának (610–746 millió EUR a 

2014–2020 közötti időszakra). 

 

Az előterjesztett makroszintű pénzügyi támogatás 2008 óta a harmadik ilyen jellegű program 

lenne. Az első program keretein belül Grúzia 46 millió EUR vissza nem térítendő 

támogatásban, a második során pedig 23 millió EUR vissza nem térítendő támogatásban és 23 

millió EUR összegű hitelben részesült. A második makroszintű pénzügyi támogatási program 

2017 májusában zárult le az utolsó részlet sikeres lehívásával. A keleti partnerségben részt 

vevő hat államból három ország (Moldova, Örményország és Ukrajna) négy másik – keleti 

partnerségen kívüli – országgal együtt már makroszintű pénzügyi támogatási programok 

kedvezményezettje. 

 

Grúzia makrogazdasági kilátásai továbbra is sérülékenyek. A GDP növekedése mérséklődött 

(a 2014. évi 4,6%-os értékhez képest 2016-ban 2,7%-ra esett vissza). Az ország költségvetési 

hiánya továbbra is jelentős mértékű, a nemzeti valuta (a grúz lari, GEL) jelentősen 

leértékelődött, valamint a fizetési mérleg helyzete is ingatag. Grúzia folytatja az EU-val 

kialakítandó, mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség követelményeinek teljesítését, 

ami a lehetőségeken kívül alkalmazkodási költségekkel is jár. 

 

A makroszintű pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó feltételek – különösképpen a demokrácia 

és a jogállamiság tekintetében – hasznos lendületet adnak a reformtörekvéseknek. E reformok 

keretein belül a grúz kormány jelenleg azon fáradozik, hogy kiegészítő alkotmányos 

reformokat hajtson végre. A Velencei Bizottság ajánlásainak megfelelően a kormány vállalta, 

hogy további alkotmánymódosításokat hajt végre, a Bizottság és az EKSZ általi nyomon 

követésre azonban – e támogatás részeként is – szükség lenne. 

 

Ezért a Külügyi Bizottság és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság közötti, az eljárás során 

folytatandó szoros együttműködésükről szóló megállapodással összhangban, valamint az 

Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság Moldovai Köztársaságnak juttatandó makroszintű 

pénzügyi támogatásról szóló, a 2017. július 4-i határozathoz csatolt közös nyilatkozata 

alapján nemrég szerzett tapasztalatok tükrében a Külügyi Bizottság javasolja 

1. annak megerősítését, hogy a makroszintű pénzügyi támogatás folyósítása a 

demokráciára, a jogállamiságra és az emberi jogokra vonatkozó előfeltételektől függ, 

mivel ez kiemelt szerepet játszik a Külügyi Bizottság számára; 

2. annak biztosítását, hogy a Bizottság és az EKSZ a makroszintű pénzügyi támogatás 

egész időszaka alatt nyomon kövesse az említett előfeltételek teljesítését; 

3. azonban a módosítások számának kettőre való korlátozását, azaz a határozat egy 

preambulumbekezdésének és egy cikkének a módosítását, az Európai Parlament és a 

Tanács közötti gyors megállapodás biztosítása érdekében. 
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MÓDOSÍTÁSOK 

A Külügyi Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

Módosítás  1 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet 

1 a bekezdés (új) 
 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás 

 1a.  jóváhagyja a Parlament, a Tanács 

és a Bizottság ezen állásfoglaláshoz 

mellékelt közös nyilatkozatát; 

Tájékoztatásul: a nyilatkozat szövege a következő: 

„Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közös nyilatkozata 

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság üdvözli a grúziai reformtörekvéseket, és 

nyugtázza a kormány Velencei Bizottság ajánlásainak megfelelő, további 

alkotmánymódosítási kötelezettségvállalását. Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 

hangsúlyozza, hogy a makroszintű pénzügyi támogatás nyújtásának egyik előfeltétele az, 

hogy a kedvezményezett ország tiszteletben tartsa a hatékony demokratikus 

mechanizmusokat, többek között a végrehajtó hatalmat hatékonyan ellenőrző többpárti 

parlamentáris rendszert, a hatalmi ágak szigorú szétválasztását, illetve a politika és a 

gazdasági érdekek egymástól való világos elkülönítését, a szabad, független és plurális sajtót, 

amelyben átláthatóak a tulajdoni viszonyok, a független igazságszolgáltatást és a 

jogállamiságot, valamint biztosítsa az emberi jogok védelmét és a nemzetközi társadalmi és 

környezeti normák betartását. A Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat a makroszintű 

pénzügyi támogatás teljes életciklusa alatt ellenőrzi ezen előfeltétel teljesülését, az előfeltétel 

teljesüléséről – a felhasznált referenciaértékeket egyértelműen feltüntetve – nyilvános 

értékelést készít, és ennek során a lehető legnagyobb figyelmet fordítja arra, hogy a grúz 

hatóságok betartják-e az érintett nemzetközi partnerek (különösen a Velencei Bizottság és az 

Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet Demokratikus Intézmények és Emberi 

Jogok Hivatala) ajánlásait.” 

Indokolás 

A jogalkotási állásfoglalásban utalni kell erre a nyilatkozatra. 

 

Módosítás  2 

Határozatra irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) Az uniós makroszintű pénzügyi 

támogatás nyújtásának előfeltétele, hogy 

Grúzia tiszteletben tartsa a hatékony 

demokratikus mechanizmusokat – többek 

között a többpárti parlamentáris rendszert – 

és a jogállamiságot, valamint garantálja az 

emberi jogok tiszteletben tartását. Emellett 

az uniós makroszintű pénzügyi támogatás 

konkrét célkitűzéseinek fokozniuk kell a 

grúziai államháztartás-igazgatási 

rendszerek hatékonyságát, átláthatóságát és 

elszámoltathatóságát, valamint elő kell 

segíteniük a fenntartható és inkluzív 

növekedés, a munkahelyteremtés és a 

költségvetési konszolidáció előmozdítását 

célzó strukturális reformokat. A 

Bizottságnak és az Európai Külügyi 

Szolgálatnak rendszeresen nyomon kell 

követnie az előfeltételek teljesülését és az 

említett célkitűzések megvalósulását. 

(16) Az uniós makroszintű pénzügyi 

támogatás nyújtásának előfeltétele, hogy 

Grúzia teljes körűen tiszteletben tartsa a 

hatékony demokratikus mechanizmusokat 

– többek között a végrehajtó hatalmat 

hatékonyan ellenőrző többpárti 

parlamentáris rendszert, a hatalmi ágak 

szigorú szétválasztását, illetve a politika és 

a gazdasági érdekek egymástól való 

világos elkülönítését, a szabad, független 
és plurális sajtót, amelyben átláthatóak a 

tulajdoni viszonyok, valamint a 

jogállamiságot, amely a korrupció ellen 

hatékonyan küzdeni képes, független 

igazságszolgáltatáson alapul, és amely 

biztosítja az emberi jogok, többek között a 

szólásszabadság védelmét, illetve a 

nemzetközi társadalmi és környezeti 

normák betartását. Emellett az uniós 

makroszintű pénzügyi támogatás konkrét 

célkitűzéseinek fokozniuk kell a grúziai 

államháztartás-igazgatási rendszerek 

hatékonyságát, átláthatóságát és 

elszámoltathatóságát, valamint elő kell 

segíteniük a fenntartható és inkluzív 

növekedés, a munkahelyteremtés és a 

költségvetési konszolidáció előmozdítását 

célzó strukturális reformokat. A 

Bizottságnak és az Európai Külügyi 

Szolgálatnak rendszeresen nyomon kell 

követnie az előfeltételek teljesülését és az 

említett célkitűzések megvalósulását a 

makroszintű pénzügyi támogatás teljes 

életciklusa során. A Bizottságnak – az 

alapul szolgáló referenciaértékeket 

egyértelműen feltüntetve – nyilvános 

értékelést kell készítenie az előfeltételek 

teljesüléséről. 

 

Módosítás  3 

Határozatra irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az uniós makroszintű pénzügyi 

támogatás nyújtásának előfeltétele, hogy 

Grúzia tiszteletben tartsa a hatékony 

demokratikus mechanizmusokat – többek 

között a többpárti parlamentáris rendszert – 

és a jogállamiságot, valamint garantálja 

az emberi jogok tiszteletben tartását. 

(1) Az uniós makroszintű pénzügyi 

támogatás nyújtásának előfeltétele, hogy 

Grúzia tiszteletben tartsa a hatékony 

demokratikus mechanizmusokat – többek 

között a végrehajtó hatalmat hatékonyan 

ellenőrző többpárti parlamentáris 

rendszert, a hatalmi ágak szigorú 

szétválasztását, illetve a politika és a 

gazdasági érdekek egymástól való világos 

elkülönítését, a szabad, független és 

plurális sajtót, amelyben átláthatóak a 

tulajdoni viszonyok, valamint a 

jogállamiságot, amely a korrupció ellen 

hatékonyan küzdeni képes, független 

igazságszolgáltatáson alapul, és amely 

biztosítja az emberi jogok, többek között a 

szólásszabadság védelmét, illetve a 

nemzetközi társadalmi és környezeti 

normák betartását. 
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