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Vysvětlivky 

 * Postup konzultace 

 *** Postup souhlasu 

 ***I Řádný legislativní postup (první čtení) 

 ***II Řádný legislativní postup (druhé čtení) 

 ***III Řádný legislativní postup (třetí čtení) 

 

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu 

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích 
 

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 

označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 

kurzivou v pravém sloupci. 

 

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 

příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 

týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 

mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 

existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.  

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu 

 

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 

označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 

text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 

Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 

příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění. 
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční 

pomoci Gruzii 

(COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD)) 

(Řádný legislativní postup: první čtení) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2017)0559), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 212 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0335/2017), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady přijaté současně 

s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 778/2013/EU ze dne 12. srpna 2013 

o poskytnutí další makrofinanční pomoci Gruzii1, 

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a na stanovisko Výboru pro 

zahraniční věci (A8-0028/2018), 

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení; 

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 

textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit; 

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i 

vnitrostátním parlamentům. 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 13 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Komise by měla zajistit, aby 

makrofinanční pomoc Unie byla po právní 

i věcné stránce v souladu s hlavními 

zásadami, cíli a opatřeními, která byla 

přijata v rámci jednotlivých oblastí vnější 

(13) Komise by měla zajistit, aby 

makrofinanční pomoc Unie byla po právní 

i věcné stránce v souladu s hlavními 

zásadami pro vnější činnosti zakotvenými 

v článku 21 Smlouvy o EU a s cíli a 

                                                 
1 Úř. věst. L 218, 14.8.2013, s. 15.   
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činnosti a dalších příslušných politik Unie. opatřeními, která byla přijata v rámci 

jednotlivých oblastí vnější činnosti a 

dalších příslušných politik Unie. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 16 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Poskytnutí makrofinanční pomoci 

Unie by mělo být podmíněno tím, že 

Gruzie bude respektovat účinné 

demokratické mechanismy, včetně 

parlamentního systému založeného na 

pluralitě politických stran, a zásady 

právního státu a že zaručí dodržování 

lidských práv. Kromě toho by specifické 

cíle makrofinanční pomoci Unie měly 

posílit účinnost, transparentnost a 

odpovědnost systémů správy veřejných 

financí v Gruzii a prosazovat strukturální 

reformy, které jsou zaměřené na podporu 

udržitelného růstu podporujícího začlenění, 

vytváření pracovních příležitostí a fiskální 

konsolidaci. Komise a Evropská služba pro 

vnější činnost by měly plnění výše 

uvedených podmínek a dosahování těchto 

cílů pravidelně sledovat. 

(16) Poskytnutí makrofinanční pomoci 

Unie by mělo být podmíněno tím, že 

Gruzie bude respektovat účinné 

demokratické mechanismy, včetně 

parlamentního systému založeného na 

pluralitě politických stran, a zásady 

právního státu a že zaručí dodržování 

lidských práv. Kromě toho by specifické 

cíle makrofinanční pomoci Unie měly 

posílit účinnost, transparentnost a 

odpovědnost systémů správy veřejných 

financí v Gruzii a prosazovat strukturální 

reformy, které jsou zaměřené na podporu 

udržitelného růstu podporujícího začlenění, 

vytváření pracovních příležitostí a fiskální 

konsolidaci. Makrofinanční pomoc Unie 

pro Gruzii by měla taktéž zahrnovat 

opatření k podpoře provádění dohody o 

přidružení, včetně prohloubené a 

komplexní zóny volného obchodu 

(DCFTA). Pro zajištění řádného 

posouzení konkrétních cílů je třeba tyto 

cíle stanovit ověřitelným a měřitelným 

způsobem. Komise a Evropská služba pro 

vnější činnost by měly plnění výše 

uvedených podmínek a dosahování těchto 

cílů pravidelně sledovat. Pokud nebudou 

příslušné podmínky splněny a cíle 

dosaženy nebo pokud budou zásady 

dohody o přidružení obecně opomíjeny, 

měla by Komise vyplácení makrofinanční 

pomoci Unie pozastavit nebo zrušit. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

 

Potřetí od roku 2008 navrhuje Komise poskytnutí makrofinanční pomoci na žádost vlády 

Gruzie. Předchozí dvě operace činily 46 milionů EUR každá, přičemž první z nich byla 

realizována výhradně ve formě grantů a druhá z poloviny ve formě grantů a z poloviny ve 

formě úvěrů. Gruzie přijala všechna příslušná opatření hospodářské politiky dohodnutá 

v memorandu o porozumění a poslední tranše byla vyplacena v květnu 2017. 

 

Tentokrát Komise navrhuje částku 45 milionů EUR, z toho 35 milionů EUR ve formě úvěrů 

a 10 milionů EUR ve formě grantů, s cílem pomoci této zemi pokrýt část jejích potřeb 

vnějšího financování na období 2017–2020. Gruzie nadále čelí nepříznivému vnějšímu 

prostředí, její fiskální schodek se zvýšil a v posledních letech prudce oslabil lari, v důsledku 

čehož vzrostl poměr veřejného dluhu k HDP. Finanční systém v Gruzii zůstává zdravý 

a celkově dobře vybavený kapitálem, zejména díky obezřetnému dohledu a regulaci ze strany 

centrální banky.  

 

V roce 2009 se Gruzie připojila k Východnímu partnerství EU. Od 1. září 2014 existuje mezi 

Unií a Gruzií prohloubená a komplexní zóna volného obchodu (DCFTA) a dne 1. července 

2016 vstoupila v platnost dohoda o přidružení. EU je pro Gruzii nejdůležitějším obchodním 

partnerem a Gruzie se postupně přizpůsobuje požadavkům DCFTA a vykazuje viditelný 

pokrok v provádění potřebných reforem. 

 

Návrh Komise úzce navazuje na společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady přijaté 

společně s rozhodnutím č. 778/2013/EU o poskytnutí další makrofinanční pomoci Gruzii, 

v jehož rámci spoluzákonodárci stanovili hlavní zásady a kritéria, jimiž by se mělo udělování 

makrofinanční pomoci řídit. 

 

S ohledem na výše uvedené se zpravodaj domnívá, že Evropský parlament by měl návrh 

Komise na poskytnutí makrofinanční pomoci Gruzii podpořit. Zpravodaj zdůrazňuje, že 

uvolnění každé splátky by mělo být spojeno s jasnými podmínkami a že Komise by měla 

důsledně sledovat plnění těchto podmínek po celou dobu poskytování makrofinanční pomoci. 
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25.1.2018 

STANOVISKO VÝBORU PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI 

pro Výbor pro mezinárodní obchod 

k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci 

Gruzii 

(COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD)) 

Zpravodaj: Andrejs Mamikins 

 

 

 

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Na základě žádosti gruzínské vlády navrhla Evropská komise poskytnout Gruzii nový 

program makrofinanční pomoci (MFA) ve výši 45 milionů EUR, které budou vyplaceny ve 

dvou splátkách, z toho 35 milionů EUR ve formě střednědobých půjček a 10 milionů EUR ve 

formě grantů. Navrhovaný program makrofinanční pomoci doplní dohodu uzavřenou mezi 

Gruzií a Mezinárodním měnovým fondem (MMF) v dubnu 2017 v rámci rozšířené finanční 

facility, která zavazuje k vyplacení částky ve výši 285,3 milionů USD v průběhu tří let. EU 

poskytuje Gruzii rovněž 610–746 milionů EUR v rámci evropského nástroje sousedství (ENI) 

na období 2014–2020. 

 

Navrhovaný program makrofinanční pomoci by byl třetím programem tohoto druhu od roku 

2008, přičemž v rámci prvního programu by byla poskytnuta částka ve výši 46 milionů EUR 

ve formě grantů a v rámci druhého programu částka ve výši 23 milionů EUR ve formě grantů 

a 23 milionů EUR ve formě úvěrů. Druhý program makrofinanční pomoci byl ukončen 

v květnu roku 2017 poté, co byla úspěšně vyplacena poslední tranše plateb v rámci tohoto 

programu. Další tři ze šesti zemí Východního partnerství – Arménie, Moldavsko a Ukrajina – 

stejně jako čtyři další země, které nejsou členy Východního partnerství, již z programů 

makrofinanční pomoci těží. 

 

Makroekonomický výhled Gruzie je i nadále nejistý. Země zažívá nízký růst HDP (2,7 % 

v roce 2016 oproti 4,6 % v roce 2014). Gruzínský rozpočtový schodek je i nadále značný, 

národní měna (gruzínský lari) prudce oslabila a platební bilance je křehká. Gruzie se rovněž 

nadále snaží přizpůsobit požadavkům prohloubené a komplexní zóny volného obchodu s EU, 

což kromě příležitostí znamená i náklady na přizpůsobení. 

 

Podmíněnost této makrofinanční pomoci vytváří účinnou páku na podněcování reforem, 

zejména těch, které se týkají demokracie a právního státu. Součástí tohoto úsilí je také to, že 



 

RR\1146589CS.docx 9/15 PE612.257v02-00 

 CS 

se gruzínská vláda v současné době pokouší prosadit další ústavní reformy. Vláda se zavázala 

k tomu, že v souladu s doporučeními Benátské komise učiní další ústavní změny, nicméně by 

bylo žádoucí, aby bylo mimo jiné v rámci této pomoci prováděno monitorování Komisí 

a ESVČ. 

 

V souladu s dohodou mezi Výborem pro zahraniční věci a Výborem pro mezinárodní obchod 

o jejich úzké spolupráci během tohoto postupu a v návaznosti na společné prohlášení 

Evropského parlamentu, Rady a Komise připojené k rozhodnutí ze dne 4. července 2017 

o poskytnutí makrofinanční pomoci Moldavské republice navrhuje Výbor pro zahraniční věci 

jeden pozměňovací návrh ve formě jiného společného prohlášení, který bude připojen 

k tomuto rozhodnutí. 

 

Cílem je: 

1. znovu potvrdit předběžnou podmínku pro poskytnutí makrofinanční pomoci 

související s demokracií, právním státem a lidskými právy, což jsou otázky, které 

Výbor pro zahraniční věci považuje za zásadní; 

2. zajistit, aby Komise a ESVČ sledovaly plnění této předběžné podmínky po celou dobu 

poskytování makrofinanční pomoci; 

3. vyhnout se však změnám článků rozhodnutí, aby Evropský parlament a Rada mohly 

dosáhnout rychlé dohody. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně příslušný výbor, 

aby zohlednil následující pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh legislativního usnesení 

Bod 1 a (nový) 
 

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh 

 1a.  schvaluje společné prohlášení 

Parlamentu, Rady a Komise připojené 

k tomuto usnesení; 

Pro informaci, toto prohlášení zní takto: 

„Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise 

Evropský parlament, Rada a Komise vítají reformní úsilí v Gruzii a berou v úvahu závazek 

vlády této země dále pozměnit ústavu v souladu s doporučeními Benátské komise. Evropský 

parlament, Rada a Komise zdůrazňují, že nezbytnou podmínkou pro poskytnutí 

makrofinanční pomoci je, že země přijímající pomoc respektuje účinné demokratické 

mechanismy, včetně parlamentního systému založeného na pluralitě politických stran, který 

vykonává účinný dohled nad výkonnou mocí, striktního oddělení pravomocí a jasného 
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rozlišení mezi politikou a hospodářskými zájmy, svobodných, nezávislých a pluralitních 

sdělovacích prostředků s jejich transparentní strukturou vlastnictví, nezávislého soudnictví 

a právního státu, a že zaručuje dodržování lidských práv a mezinárodních sociálních 

a environmentálních norem. Komise a Evropská služba pro vnější činnost sledují plnění této 

předběžné podmínky během celé doby poskytování makrofinanční pomoci, zajistí veřejné 

posouzení plnění dané podmínky, přičemž budou jasně uvedeny použité referenční hodnoty, 

a budou tedy věnovat nejvyšší pozornost tomu, jak orgány Gruzie zohledňují doporučení 

příslušných mezinárodních partnerů (zejména Benátské komise a OBSE/ODIHR).“ 

Odůvodnění 

Na toto prohlášení je třeba v legislativním usnesení odkázat. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 16 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Poskytnutí makrofinanční pomoci 

Unie by mělo být podmíněno tím, že 

Gruzie bude respektovat účinné 

demokratické mechanismy, včetně 

parlamentního systému založeného na 

pluralitě politických stran, a zásady 

právního státu a že zaručí dodržování 

lidských práv. Kromě toho by specifické 

cíle makrofinanční pomoci Unie měly 

posílit účinnost, transparentnost 

a odpovědnost systémů správy veřejných 

financí v Gruzii a prosazovat strukturální 

reformy, které jsou zaměřené na podporu 

udržitelného růstu podporujícího začlenění, 

vytváření pracovních příležitostí a fiskální 

konsolidaci. Komise a Evropská služba pro 

vnější činnost by měly plnění výše 

uvedených podmínek a dosahování těchto 

cílů pravidelně sledovat. 

(16) Poskytnutí makrofinanční pomoci 

Unie by mělo být podmíněno tím, že 

Gruzie bude plně respektovat účinné 

demokratické mechanismy, včetně 

parlamentního systému založeného na 

pluralitě politických stran, který vykonává 

účinný dohled nad výkonnou mocí, 

striktního oddělení pravomocí a jasného 

rozlišení mezi politikou a hospodářskými 

zájmy, svobodných, nezávislých 

a pluralitních sdělovacích prostředků 

s jejich transparentní strukturou 

vlastnictví, a zásady právního státu, jež 

jsou podporovány nezávislým soudnictvím 

schopným účinně potírat korupci a které 

zaručí dodržování lidských práv, včetně 

svobody projevu a mezinárodních 

sociálních a environmentálních norem. 

Kromě toho by specifické cíle 

makrofinanční pomoci Unie měly posílit 

účinnost, transparentnost a odpovědnost 

systémů správy veřejných financí v Gruzii 

a prosazovat strukturální reformy, které 

jsou zaměřené na podporu udržitelného 

růstu podporujícího začlenění, vytváření 

pracovních příležitostí a fiskální 

konsolidaci. Komise a Evropská služba pro 

vnější činnost by měly plnění výše 

uvedených podmínek a dosahování těchto 



 

RR\1146589CS.docx 11/15 PE612.257v02-00 

 CS 

cílů pravidelně sledovat po celou dobu 

poskytování makrofinanční pomoci. 

Komise by měla poskytovat veřejné 

posouzení plnění předběžné podmínky, 

přičemž budou jasně uvedeny použité 

referenční hodnoty. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 2 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Poskytnutí makrofinanční pomoci 

Unie je podmíněno tím, že Gruzie bude 

respektovat účinné demokratické 

mechanismy, včetně parlamentního 

systému založeného na pluralitě 

politických stran, a zásady právního státu 

a že zaručí dodržování lidských práv. 

1. Poskytnutí makrofinanční pomoci 

Unie je podmíněno tím, že Gruzie bude 

respektovat účinné demokratické 

mechanismy, včetně parlamentního 

systému založeného na pluralitě 

politických stran, který vykonává účinný 

dohled nad výkonnou mocí, striktního 

oddělení pravomocí a jasného rozlišení 

mezi politikou a hospodářskými zájmy, 

svobodných, nezávislých a pluralitních 

sdělovacích prostředků s jejich 

transparentní strukturou vlastnictví, 

a zásady právního státu, jež jsou 

podporovány nezávislým soudnictvím 

schopným účinně potírat korupci a které 

zaručí dodržování lidských práv, včetně 

svobody projevu a mezinárodních 

sociálních a environmentálních norem. 
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