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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 

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 
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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 

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 

(16) Podmienkou poskytnutia 

makrofinančnej pomoci Únie by malo byť 

plné rešpektovanie účinných 

demokratických mechanizmov zo strany 
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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. 

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 

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 

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 
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strany Gruzínska. 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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