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ĪSS PAMATOJUMS 

Pēc Gruzijas valdības pieprasījuma Eiropas Komisija ir ierosinājusi izveidot jaunu 

makrofinansiālās palīdzības (MFP) programmu Gruzijai EUR 45 miljonu apmērā, paredzot šo 

palīdzību sniegt divās daļās. Abas daļas veidos gan vidēja termiņa aizdevumi 

(EUR 35 miljoni), gan dotācijas (EUR 10 miljoni). Ierosinātā MFP programma papildinās 

vienošanos, kuru Gruzija un SVF panāca 2017. gada aprīlī Paplašinātās finansēšanas 

mehānisma satvarā un saskaņā ar kuru trīs gadu laikā tiks izmaksāti USD 285,3 miljoni. ES 

nodrošinās Gruzijai finansējumu arī Eiropas kaimiņattiecību instrumenta satvarā (EUR 610–

746 miljonus laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam). 

 

Ierosinātā MFP programma būs trešā šāda veida programma kopš 2008. gada. Pirmajā 

programmā tika piešķirtas dotācijas EUR 46 miljonu apmērā, un otrajā — dotācijas 

EUR 23 miljonu apmērā un aizdevumi EUR 23 miljonu apmērā. Otrā MFP programma tika 

pabeigta 2017. gada maijā, veiksmīgi izmaksājot tajā paredzētā finansējuma pēdējo daļu. 

MFP programmas jau izmanto vēl trīs no sešām Austrumu partnerības valstīm (Armēnija, 

Moldova un Ukraina) un četras valstis, kas nav iesaistītas Austrumu partnerībā. 

 

Gruzijas makroekonomiskā perspektīva joprojām ir nestabila. Tās IKP pieaugums ir 

samazinājies (2,7 % 2016. gadā salīdzinājumā ar 4,6 % 2014. gadā). Tās fiskālais deficīts 

joprojām ir ievērojams, valsts valūta (Gruzijas lars) ir strauji zaudējusi vērtību, un tās 

maksājumu bilances stāvoklis ir nestabils. Gruzija turpina pielāgoties prasībām saskaņā ar 

padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonas (DCFTA) nolīgumu ar ES, kas ne 

vien sniedz jaunas iespējas, bet nozīmē arī pielāgošanās izmaksas. 

 

Nosacījumi, ar kādiem tiek piešķirta MFP, ir lietderīgs instruments, lai stimulētu reformas, jo 

īpaši tās, kas saistītas ar demokrātiju un tiesiskumu. Papildus šīm reformām Gruzijas valdība 

šobrīd cenšas panākt arī konstitucionālas reformas. Valdība ir apņēmusies turpināt grozījumu 

izdarīšanu konstitūcijā saskaņā ar Venēcijas komisijas ieteikumiem, tomēr būtu atbilstīgi — 

arī kā daļu no MFP — paredzēt, ka Komisija un EĀDD veic pārraudzību šajā jomā. 

 

Tādējādi saskaņā ar Ārlietu komitejas un Starptautiskās tirdzniecības komitejas vienošanos 

par ciešu sadarbību šīs procedūras laikā un ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un 

Komisijas neseno kopīgo paziņojumu, kas pievienots 2017. gada 4. jūlija lēmumam par 

makrofinansiālās palīdzības piešķiršanu Moldovas Republikai, Ārlietu komiteja ierosina: 

1. atkārtoti apstiprināt, ka priekšnoteikums makrofinansiālās palīdzības piešķiršanai ir 

saistīts ar demokrātiju, tiesiskumu un cilvēktiesībām, jo šie aspekti Ārlietu komitejai ir 

ārkārtīgi svarīgi; 

2. nodrošināt, ka Komisija un EĀDD uzrauga šī priekšnoteikuma ievērošanu visā 

makrofinansiālās palīdzības sniegšanas laikā; 

3. tomēr ierobežot grozījumu skaitu līdz diviem grozījumiem, vienu atļaujot veikt 

lēmuma apsvērumos un otru — lēmuma pantos, lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un 

Padomes ātru vienošanos. 
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GROZĪJUMI 

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju ņemt 

vērā šādus grozījumus:  

Grozījums Nr.  1 

Normatīvās rezolūcijas projekts 

1.a punkts (jauns) 
 

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums 

 1.a  apstiprina Parlamenta, Padomes 

un Komisijas kopīgo paziņojumu, kas 

pievienots šai rezolūcijai; 

Informācijai — paziņojuma teksts: 

“Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgais paziņojums 

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija atzinīgi vērtē reformu centienus Gruzijā un ņem 

vērā tās valdības apņemšanos turpināt izdarīt grozījumus konstitūcijā saskaņā ar Venēcijas 

komisijas ieteikumiem. Eiropas Parlaments, Padome un Komisija uzsver, ka makrofinansiālās 

palīdzības piešķiršanas priekšnoteikums ir tāds, ka saņēmējvalstī tiek respektēti efektīvi 

demokrātiskie mehānismi, tostarp daudzpartiju parlamentārā sistēma, kuri efektīvi uzrauga 

izpildvaru un kuros tiek ievērots stingrs varas nodalījums un skaidra politikas un ekonomisko 

interešu nošķiršana un tiek nodrošināti brīvi, neatkarīgi un plurālistiski plašsaziņas līdzekļi ar 

pārredzamām īpašumtiesībām, neatkarīga tiesu sistēma un tiesiskums, un ka valsts garantē 

cilvēktiesību un starptautisko sociālo un vides standartu ievērošanu. Komisija un Eiropas 

Ārējās darbības dienests uzrauga šā priekšnoteikuma ievērošanu visā makrofinansiālās 

palīdzības sniegšanas laikā, nāk klajā ar publisku novērtējumu par šī priekšnoteikuma 

ievērošanu, skaidri norādot novērtēšanā izmantotos kritērijus, un tādēļ pievērsīs vislielāko 

uzmanību tam, vai Gruzijas iestādes ņem vērā attiecīgo starptautisko partneru, jo īpaši 

Venēcijas komisijas un EDSO/ODIHR, ieteikumus.” 

Pamatojums 

Normatīvajā rezolūcijā ir jāatsaucas uz šo paziņojumu. 

 

Grozījums Nr.  2 

Lēmuma priekšlikums 

16. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Savienības makrofinansiālās 

palīdzības piešķiršanas priekšnoteikumam 

(16) Savienības makrofinansiālās 

palīdzības piešķiršanas priekšnoteikumam 
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vajadzētu būt tādam, ka Gruzijā tiek 

respektēti efektīvi demokrātiskie 

mehānismi, tostarp daudzpartiju 

parlamentārā sistēma un tiesiskums, un tiek 

garantēta cilvēktiesību ievērošana. 

Turklāt, sasniedzot Savienības 

makrofinansiālās palīdzības konkrētos 

mērķus, būtu jāuzlabojas publiskā sektora 

finanšu pārvaldības sistēmu efektivitātei, 

pārredzamībai un pārskatatbildībai Gruzijā 

un būtu jāveicina strukturālās reformas, 

kuru mērķis ir atbalstīt ilgtspējīgu un 

iekļaujošu izaugsmi, darbvietu izveidi un 

fiskālo konsolidāciju. Komisijai un Eiropas 

Ārējās darbības dienestam būtu regulāri 

jāuzrauga gan priekšnoteikumu izpilde, gan 

minēto mērķu sasniegšana. 

vajadzētu būt tādam, ka Gruzijā tiek 

pilnībā respektēti efektīvi demokrātiskie 

mehānismi, tostarp daudzpartiju 

parlamentārā sistēma, kura efektīvi 

uzrauga izpildvaru un kurā tiek ievērots 

stingrs varas nodalījums un skaidra 

politikas un ekonomisko interešu 

nošķiršana un tiek nodrošināti brīvi, 

neatkarīgi un plurālistiski plašsaziņas 

līdzekļi ar pārredzamām īpašumtiesībām 
un tiesiskums, ko būtu jāatbalsta 

neatkarīgai tiesu sistēmai, kura spēj 

efektīvi cīnīties pret korupciju un kura 

garantē cilvēktiesību ievērošanu, tostarp 

vārda brīvību un starptautiskos sociālos 

un vides standartus. Turklāt, sasniedzot 

Savienības makrofinansiālās palīdzības 

konkrētos mērķus, būtu jāuzlabojas 

publiskā sektora finanšu pārvaldības 

sistēmu efektivitātei, pārredzamībai un 

pārskatatbildībai Gruzijā un būtu jāveicina 

strukturālās reformas, kuru mērķis ir 

atbalstīt ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, 

darbvietu izveidi un fiskālo konsolidāciju. 

Komisijai un Eiropas Ārējās darbības 

dienestam visā makrofinansiālās 

palīdzības sniegšanas laikā būtu regulāri 

jāuzrauga gan šo priekšnoteikumu 

izpildīšana, gan minēto mērķu sasniegšana. 

Komisijai būtu jāsniedz publisks 

novērtējums par priekšnoteikuma izpildi, 

tostarp skaidri norādot novērtēšanā 

izmantotos kritērijus. 

 

Grozījums Nr.  3 

Lēmuma priekšlikums 

2. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Savienības makrofinansiālās 

palīdzības piešķiršanas priekšnoteikums ir 

tāds, ka Gruzijā tiek respektēti efektīvi 

demokrātiskie mehānismi, tostarp 

daudzpartiju parlamentārā sistēma un 

tiesiskums, un tiek garantēta cilvēktiesību 

1. Savienības makrofinansiālās 

palīdzības piešķiršanas priekšnoteikums ir 

tāds, ka Gruzijā tiek respektēti efektīvi 

demokrātiskie mehānismi, tostarp 

daudzpartiju parlamentārā sistēma, kuri 

efektīvi uzrauga izpildvaru un kuros tiek 

ievērots stingrs varas nodalījums un 
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ievērošana. skaidra politikas un ekonomisko interešu 

nošķiršana un tiek nodrošināti brīvi, 

neatkarīgi un plurālistiski plašsaziņas 

līdzekļi ar pārredzamām īpašumtiesībām 
un tiesiskums, ko būtu jāatbalsta 

neatkarīgai tiesu sistēmai, kura spēj 

efektīvi cīnīties pret korupciju un kura 

garantē cilvēktiesību ievērošanu, tostarp 

vārda brīvību un starptautiskos sociālos 

un vides standartus. 
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