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TRUMPAS PAGRINDIMAS 

Gruzijos vyriausybei paprašius, Europos Komisija pasiūlė vykdyti naują Gruzijai skirtą 

makrofinansinės pagalbos (MFP) programą, kurios apimtis sudaro 45 mln. EUR, ji bus 

mokama dviem dalimis ir ją sudarys vidutinės trukmės paskolos (35 mln. EUR) ir dotacijos 

(10 mln. EUR). siūloma MFP programa papildys 2017 m. balandžio mėn. Gruzijos ir 

Tarptautinio valiutos fondo pasiektą susitarimą pagal išplėstinę fondo priemonę, kuria 

įsipareigojama per trejus metus išmokėti 285,3 mln. USD. ES taip pat skiria lėšų Gruzijai 

pagal Europos kaimynystės priemonę (2014–2020 m. 610–746 mln. EUR). 

 

Siūloma MFP programa būtų trečia tokia programa nuo 2008 m. (pagal pirmą programą 

suteikta 46 mln. EUR dotacijų, pagal antrą  – 23 mln. EUR dotacijų ir 23 mln. EUR paskolų). 

Antroji MFP programa baigta vykdyti 2017 m. gegužės mėn., kai sėkmingai išmokėta 

paskutinė mokėjimų pagal šią programą dalis. Iš šešių Rytų partnerystės šalių dar trims 

(Armėnijai, Moldovai ir Ukrainai) jau taikomos MFP programos (jos taikomos ir keturiose ne 

Rytų partnerystės šalyse). 

 

Gruzijos makroekonominės perspektyvos tebėra nestabilios. Gruzijos BVP augimas nedidelis 

(2,7 % 2016 m., palyginti su 4,6 % 2014 m.). Jos fiskalinis deficitas tebėra didelis, 

nacionalinė valiuta (Gruzijos laris) gerokai nuvertėjo ir mokėjimų balanso pozicija yra silpna. 

Gruzija taip pat toliau prisitaiko prie išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės 

(IVLPE) su ES reikalavimų, kurie sukuria ne tik galimybes, bet ir prisitaikymo sąnaudas. 

 

Su MFP siejamos sąlygos yra naudingas reformų skatinimo svertas, visų pirma demokratijos 

ir teisinės valstybės srityse. Vykdydama šias reformas Gruzijos vyriausybė šiuo metu bando 

įvykdyti papildomas konstitucines reformas. Vyriausybė įsipareigojo toliau iš dalies keisti 

konstituciją vadovaudamasi Venecijos komisijos rekomendacijomis, tačiau teikiant šią 

paramą būtų tinkama taip pat vykdyti Komisijos ir Europos išorės veiksmų tarnybos 

stebėseną. 

 

Todėl, vadovaujantis Užsienio reikalų komiteto ir Tarptautinės prekybos komiteto susitarimu 

dėl glaudaus bendradarbiavimo šios procedūros metu ir atsižvelgiant į pastarojo meto patirtį, 

susijusią su bendru Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimu, pridėtu prie 

2017 m. liepos 4 d. sprendimo suteikti Moldovos Respublika makrofinansinę paramą, 

Užsienio reikalų komitetas siūlo: 

1. dar kartą patvirtinti, kad makrofinansinės paramos teikimo sąlyga – demokratija, 

teisinė valstybė ir žmogaus teisės, nes tai labai svarbu Užsienio reikalų komitetui; 

2. užtikrinti, kad Europos Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba stebėtų, kaip šios 

išankstinės sąlygos laikomasi visu makrofinansinės paramos teikimo laikotarpiu; 

3. vis dėlto apsiriboti tik dviem sprendimo konstatuojamosios dalies ir vieno straipsnio 

pakeitimais, siekiant greitai pasiekti susitarimą tarp Europos Parlamento ir Tarybos. 

 

PAKEITIMAI 

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą atsižvelgti į šiuos 

pakeitimus: 
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Pakeitimas 1 

Teisėkūros rezoliucijos projektas 

1 a dalis (nauja) 
 

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas 

 1a.  patvirtina bendrą Parlamento, 

Tarybos ir Komisijos pareiškimą, pridėtą 

prie šios rezoliucijos; 

Informacijai pridedame pareiškimą: 

„Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendras pareiškimas 

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija palankiai vertina pastangas vykdyti reformas 

Gruzijoje ir atkreipia dėmesį į jos vyriausybės pasiryžimą toliau iš dalies keisti konstituciją 

vadovaujantis Venecijos komisijos rekomendacijomis. Europos Parlamentas, Taryba ir 

Komisija pabrėžia, kad išankstinė makrofinansinės paramos teikimo sąlyga yra ta, kad paramą 

gaunanti šalis turi paisyti veiksmingų demokratinių mechanizmų, įskaitant daugiapartinę 

parlamentinę sistemą, kurioje būtų veiksmingai prižiūrima įstatymų vykdomoji valdžia, 

griežtą valdžių atskyrimą, aiškų politikos ir ekonominių interesų atskyrimą, laisvą 

pliuralistinę žiniasklaidą kartu su skaidria žiniasklaidos priemonių nuosavybe, 

nepriklausomas teismines institucijas ir teisinės valstybės principo laikymąsi, ir užtikrinti 

žmogaus teisių ir tarptautinių socialinių ir apsaugos standartų laikymąsi. Komisija ir Europos 

išorės veiksmų tarnyba stebės šios išankstinės sąlygos vykdymą visu makrofinansinės 

paramos teikimo laikotarpiu, viešai skelbs išankstinės sąlygos laikymosi įvertinimą, aiškiai 

nurodydama naudotus vertinimo kriterijus ir stebėsenos metu skirs labai daug dėmesio tam, ar 

Gruzijos valdžios institucijos atsižvelgia į atitinkamų tarptautinių partnerių (ypač Venecijos 

komisijos ir ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro) rekomendacijas.“ 

Pagrindimas 

Šį pareiškimą reikia nurodyti teisėkūros rezoliucijoje. 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

16 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(16) išankstinė Sąjungos 

makrofinansinės paramos teikimo sąlyga 

turėtų būti ta, kad Gruzija paisytų 

veiksmingų demokratinių mechanizmų, 

įskaitant daugiapartinę parlamentinę 

sistemą, užtikrintų teisinę valstybę ir 

gerbtų žmogaus teises. Be to, konkretūs 

(16) išankstinė Sąjungos 

makrofinansinės paramos teikimo sąlyga 

turėtų būti ta, kad Gruzija paisytų 

veiksmingų demokratinių mechanizmų, 

įskaitant daugiapartinę parlamentinę 

sistemą, kurioje būtų veiksmingai 

prižiūrima įstatymų vykdomoji valdžia, 
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Sąjungos makrofinansinės paramos tikslai 

turėtų būti: didinti Gruzijos viešųjų finansų 

valdymo sistemų veiksmingumą, 

skaidrumą ir atskaitomybę ir skatinti 

struktūrines reformas, skirtas tvariam ir 

integraciniam augimui, darbo vietų kūrimui 

ir fiskaliniam konsolidavimui remti. 

Komisija ir Europos išorės veiksmų 

tarnyba turėtų nuolat stebėti, kaip 

vykdomos išankstinės sąlygos ir kaip 

siekiama tų tikslų; 

griežtai atskirtos valdžios ir aiškiai atskirti 

politikos ir ekonominiai interesai, 

užtikrinta laisva pliuralistinė žiniasklaida 

kartu užtikrinant žiniasklaidos priemonių 

nuosavybės skaidrumą, laikomasi teisinės 

valstybės principo, kurį įgyvendinti padėtų 

nepriklausomos teisminės institucijos, 

galinčios veiksmingai kovoti su korupcija 

ir užtikrinančios pagarbą žmogaus 

teisėms, įskaitant saviraiškos laisvę ir 

tarptautinius socialinius ir aplinkosaugos 

standartus. Be to, konkretūs Sąjungos 

makrofinansinės paramos tikslai turėtų 

būti: didinti Gruzijos viešųjų finansų 

valdymo sistemų veiksmingumą, 

skaidrumą ir atskaitomybę ir skatinti 

struktūrines reformas, skirtas tvariam ir 

integraciniam augimui, darbo vietų kūrimui 

ir fiskaliniam konsolidavimui remti. 

Komisija ir Europos išorės veiksmų 

tarnyba turėtų nuolat stebėti, kaip 

vykdomos išankstinės sąlygos ir kaip 

siekiama tų tikslų per visą 

makrofinansinės paramos teikimo 

laikotarpį. Komisija turėtų viešai skelbti 

išankstinės sąlygos laikymosi įvertinimą, 

aiškiai nurodydama naudotus vertinimo 

kriterijus. 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

2 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Išankstinė Sąjungos 

makrofinansinės paramos teikimo sąlyga 

yra ta, kad Gruzija turi paisyti veiksmingų 

demokratinių mechanizmų, įskaitant 

daugiapartinę parlamentinę sistemą, 

užtikrinti teisinę valstybę ir gerbti žmogaus 

teises. 

1. Išankstinėje Sąjungos 

makrofinansinės paramos teikimo sąlygoje 

nurodoma, kad Gruzija turi paisyti 

veiksmingų demokratinių mechanizmų, 

įskaitant daugiapartinę parlamentinę 

sistemą, kurioje veiksmingai prižiūrima 

įstatymų vykdomoji valdžia, griežtai 

atskirti valdžias ir aiškiai atskirti politikos 

ir ekonominius interesus, užtikrinti laisvą 

pliuralistinę žiniasklaidą kartu 

užtikrindama žiniasklaidos priemonių 

nuosavybės skaidrumą, laikytis teisinės 
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valstybės principo, kurį įgyvendinti turi 

padėti nepriklausomos teisminės 

institucijos, galinčios veiksmingai kovoti 

su korupcija ir užtikrinančios pagarbą 

žmogaus teisėms, įskaitant saviraiškos 

laisvę ir tarptautinius socialinius ir 

aplinkosaugos standartus. 
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