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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af 
associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske 
Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den 
anden side
(09827/2014 – C8-0129/2014 – 2014/0086(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til udkast til Rådets afgørelse (09827/2014),

– der henviser til udkast til associeringsaftale mellem Den Europæiske Union og Det 
Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien 
på den anden side (17901/2013),

– der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 217 
og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), artikel 218, stk. 7, og artikel 218, stk. 8, andet 
afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0129/2014),

– der henviser til sin beslutning af 17. november 2011 med Europa-Parlamentets 
henstillinger til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om forhandlingerne om 
associeringsaftalen mellem EU og Georgien1,

 – der henviser til sin ikke-lovgivningsmæssige beslutning af ...2 om udkast til afgørelse,

– der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, første og tredje afsnit, og stk. 2, og 
artikel 108, stk. 7,

– der henviser til henstilling fra Udenrigsudvalget og udtalelse fra Udvalget om 
International Handel (A8-0041/2014),

1. godkender indgåelsen af aftalen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til medlemsstaternes og Georgiens regeringer og parlamenter.

1 EUT C 153 E af 31.5.2013, s. 137.
2 Vedtagne tekster, P[8_TA(0000)0000].
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UDTALELSE FRA UDVALGET OM INTERNATIONAL HANDEL

til Udenrigsudvalget

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af 
associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab 
og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side
(09827/2014 – C8-0129/2014 – 2014/0086(NLE))

Ordfører: Olli Rehn

KORT BEGRUNDELSE

Associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union (EU) og Georgien, der blev forhandlet på 
plads som led i Det Østlige Partnerskab fra 2012 til 2013, følger modellen for 
associeringsaftalen mellem EU og Ukraine, der omfatter den mest ambitiøse frihandelsaftale, 
EU nogensinde har forhandlet på plads med et tredjeland, med undtagelse af landene i Det 
Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. 

Med oprettelsen af et vidtgående og bredt frihandelsområde (DCFTA)1 sammen med EU bør 
Georgien kunne udvide sin markedsadgang til den største økonomiske blok ved at indgå 
bindende forpligtelser om vedtagelse af love, standarder og fælles værdier, mens EU vil have 
fordel af mere uhindrede handelsstrømme og bedre investeringsbetingelser i Georgien. 
DCFTA'en omfatter en række bestemmelser, der tager sigte på at reformere Georgiens handel 
og handelsrelaterede politikker i overensstemmelse med og på grundlag af gældende EU-ret. 
De vil kunne bane vej for en modernisering af økonomien, forankring af EU-investeringer i 
landet og et bedre og mere forudsigeligt politisk miljø. 

Markedsadgang

DCFTA'en indebærer en fuldstændig afskaffelse af alle importafgifter og forbud mod 
eksportafgifter på alle varer fra EU's side fra datoen for aftalens ikrafttræden. Kun 
handelsstrømmene af visse landbrugsprodukter (hovedsageligt produkter af animalsk 
oprindelse samt sukker- og kornprodukter), der af EU betragtes som følsomme, vil blive 
overvåget. Derudover vil et begrænset antal kategorier inden for frugt og grøntsager, for 
hvilke der gælder særlige indgangspriser i EU, blive liberaliseret under de toldkontingenter, 

1  Afsnit IV i associeringsaftalen.
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der dækker traditionelle handelsstrømme.

Oprindelsesregler

Georgien vil anvende de oprindelsesregler, der gør det muligt at tiltræde pan-Euro-
Middelhavs-konventionen (PEM) som en zone for kumulering af fremstillingsprocesser 
sammen med EU og andre PEM-medlemmer, hvilket vil indvirke positivt på den regionale 
økonomiske integration af varehandelen.

Tjenesteydelser og etablering

EU og Georgien indrømmer hinanden markedsadgang for grænseoverskridende 
tjenesteydelser på en lang række områder, som rækker ud over de forpligtelser, der indgår i 
GATS. Desuden er parterne blevet enige om at give bred adgang til etablering inden for en 
række forskellige sektorer, som ledsages af såkaldte "mode 4"-bestemmelser, der giver 
kvalificerede personer ret til at tage midlertidigt arbejde i EU eller Georgien i sektorer, der er 
omfattet af etableringsbestemmelserne.

Intellektuel ejendom

Parterne styrker deres engagement med hensyn til at beskytte intellektuel ejendom ud over, 
hvad der følger af bestemmelserne i WTO-aftalen om handelsrelaterede intellektuelle 
ejendomsrettigheder (TRIPS). Det drejer sig om udvidet beskyttelse af forskellige former for 
intellektuel ejendomsret (varemærker, patenter, design og plantesorter), forbedret samarbejde 
og en mere effektiv (civil) håndhævelse af intellektuel ejendomsret, herunder ved grænserne. 
Aftalen om geografiske betegnelser er ligeledes fuldstændig inkorporeret i DCFTA'en.

Offentlige udbud

EU og Georgien tilstræber en yderligere og gradvis (over 8 år) modernisering af Georgiens 
ordning for offentlige udbud og tilpasning af lovgivningen til EU's. Hvis reformprocessen, der 
sigter mod at tilpasse Georgiens praksis for offentlige udbud til EU's, fuldføres, vil det 
resultere i bedre adgang til EU's marked på basis af national behandling, dog over bestemte 
værditærskler. 

Tjenesteydelser

Reformprocessen vil omfatte områderne post- og kurérvirksomhed, international søtransport, 
elektronisk kommunikation og finansielle tjenesteydelser. Som følge heraf kan EU udvide 
adgangen til sit marked på tjenesteydelsesområdet inden for de bilaterale forpligtelser 
vedrørende tjenesteydelser. Georgien forventer, at den gradvise reformproces vil tage op til 10 
år.

Sidst, men ikke mindst, indebærer associeringsaftalen et omfattende sektorspecifikt 
samarbejde og reguleringsmæssig konvergens generelt, hvilket vil medføre langsigtede 
ændringer med hensyn til bæredygtig udvikling, respekt for miljøet, arbejdstagerrettigheder 
mv.
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Det forventes, at DCFTA'en vil øge handelen mellem EU og Georgien med 12 % for så vidt 
angår Georgiens eksport til EU og med 7,5 % for så vidt angår importen fra EU. DCFTA'en 
som helhed forventes at ville forbedre Georgiens betalingsbalance og forhøje landets BNP 
med 4,3 % (292 mio. EUR i nationalindkomst) forudsat, at reformerne bliver gennemført.

Konklusioner

Ordføreren mener, at Europa-Parlamentet ved at godkende associeringsaftalen vil tilbyde 
Georgien en fremtid tættere på Europa. Han glæder sig over, at Georgiens parlament 
ratificerede associeringsaftalen den 18. juli 2014, idet der dermed blev banet vej for dens 
midlertidige ikrafttræden den 1. september 2014. Ordføreren understreger, at 
associeringsaftalen vil blive en succes, hvis den gennemføres med omhu og konsekvens af 
begge parter. EU bør bistå Georgien med at vedtage de relevante love og dekreter og med at 
tilse, at de reelt bliver håndhævet.

******

Udvalget om International Handel opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at henstille, at udkastet til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske 
Unions vegne af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske 
Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side 
godkendes.
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