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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)  και της Γεωργίας, που 

αποτέλεσε το αντικείμενο διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα της Ανατολικής Εταιρικής 

Σχέσης  από το 2012 έως το 2013, ακολουθεί το πρότυπο της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ - 

Ουκρανίας, που καλύπτει την πλέον φιλόδοξη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών που η ΕΕ 

έχει ποτέ διαπραγματευτεί με τρίτη χώρα, έκτος των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου.  

 

Χάρη στην ίδρυση εκτενούς και ολοκληρωμένης ζώνης ελεύθερων συναλλαγών (ΕΟΖΕΣ)1 με 

την ΕΕ, η Γεωργία θα πρέπει να αυξήσει την πρόσβασή της στην αγορά του μεγαλύτερου 

οικονομικού συνασπισμού, αναλαμβάνοντας δεσμευτικές υποχρεώσεις σχετικά με την 

έγκριση νόμων, προτύπων και κοινών αξιών, ενώ η ΕΕ θα επωφεληθεί από ομαλότερες 

εμπορικές ροές και καλύτερες επενδυτικές προϋποθέσεις στην Γεωργία. Η ΕΟΖΕΣ 

περιλαμβάνει διάφορες διατάξεις που αποβλέπουν στη μεταρρύθμιση της εμπορικής 

πολιτικής και άλλων συναφών πολιτικών της Γεωργίας, σύμφωνα με το κεκτημένο της ΕΕ 

και βάσει αυτού. Οι διατάξεις αυτές θα εξασφαλίσουν τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας, 

παρέχοντας σταθερή βάση για επενδύεις της ΕΕ στην χώρα, και για καλύτερο και 

περισσότερο προβλέψιμο περιβάλλον για την εφαρμογή της πολιτικής.  

 

Πρόσβαση στην αγορά 

Η ΕΟΖΕΣ προβλέπει την πλήρη κατάργηση όλων των εισαγωγικών δασμών και την 

απαγόρευση των εξαγωγικών δασμών για όλα τα εμπορεύματα από πλευράς ΕΕ από την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συμφωνίας. Μόνο ορισμένα γεωργικά προϊόντα (κατά 

πλειοψηφία προϊόντα ζωικής προέλευσης, σάκχαρα και προϊόντα δημητριακών), που 

θεωρούνται ευαίσθητα στην ΕΕ, θα υποβάλλονται στην παρακολούθηση των εμπορικών 

ροών. Επιπλέον, ένας περιορισμένος αριθμός οπωροκηπευτικών, που υπόκεινται σε τιμές 

εισόδου στην ΕΕ, θα ελευθερωθεί στο πλαίσιο  δασμολογικών ποσοστώσεων που 

εφαρμόζονται σε παραδοσιακές εμπορικές ροές. 
 
Κανόνες καταγωγής 
 
Η Γεωργία θα εφαρμόσει τους κανόνες καταγωγής οι οποίοι επιτρέπουν την προσχώρησή 

της στην Σύμβαση για το Πανευρωμεσογειακό σύστημα σώρευσης της καταγωγής (PEM), 

ως ζώνη σώρευσης  διαδικασιών κατασκευής από κοινού με την ΕΕ και άλλα μέλη του PEM, 

η οποία προωθεί την περιφερειακή οικονομική ενοποίηση για το εμπόριο αγαθών. 
 
Υπηρεσίες και εγκατάσταση 
 
Η ΕΕ και η Γεωργία παρέχουν αμοιβαία πρόσβαση στην αγορά τους για διασυνοριακές 

υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα τομέων, πέραν των δεσμεύσεων που καθορίζονται στην  GATS 

(γενική συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών). Επιπλέον, τα 

                                                 
1 Τίτλος IV της Συμφωνίας Σύνδεσης. 
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συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν σχετικά με ευρεία πρόσβαση για εγκατάσταση σε 

ποικίλους τομείς, και ενέκριναν παράλληλα τις αποκαλούμενες διατάξεις του 'Τρόπου 4', οι 

οποίες παρέχουν το δικαίωμα σε εργαζομένους με τα κατάλληλα προσόντα να εργάζονται 

προσωρινά στην ΕΕ ή στη Γεωργία, σε κλάδους που καλύπτονται από τις διατάξεις περί 

εγκαταστάσεως. 
 
 
Πνευματική ιδιοκτησία 
 
Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να προστατεύουν την πνευματική 

ιδιοκτησία πέραν των διατάξεων της Συμφωνίας του ΠΟΕ για τα δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIPS). Πρόκειται για την εκτεταμένη προστασία 

διαφόρων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (δηλ. σχετικά με τα εμπορικά σήματα, τα 

διπλώματα ευρεσιτεχνίας, το σχεδιασμό, τις φυτικές ποικιλίες), τη βελτιωμένη συνεργασία 

και την ισχυρότερη (πολιτική) επιβολή του σεβασμού των δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένου και στα σύνορα. Παρομοίως, η Συμφωνία σχετικά με τις 

γεωγραφικές ενδείξεις  έχει ενσωματωθεί πλήρως στην ΕΟΖΕΣ. 

 

Δημόσιες συμβάσεις 
 
Η ΕΕ και η Γεωργία επιδιώκουν τον περαιτέρω σταδιακό εκσυγχρονισμό (εντός 8 ετών) του 

συστήματος ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων της Γεωργίας και στην ευθυγράμμιση της 

νομοθεσίας με αυτή της ΕΕ.  Η ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταρρύθμισης, που αποβλέπει 

στην αναπροσαρμογή των πρακτικών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων της Γεωργίας σ' αυτές 

της ΕΕ, θα οδηγήσει σε βελτιωμένη πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ βάσει της αρχής της 

εθνικής εξέτασης των προσφορών άνω ορισμένων ορίων αξίας.  
 
Υπηρεσίες 
 
Η διαδικασία μεταρρύθμισης θα καλύπτει τους τομείς των ταχυδρομικών υπηρεσιών και των 

υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών, των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ ενδέχεται να 

εμβαθύνει την πρόσβαση στην αγορά της στον τομέα των υπηρεσιών στο πλαίσιο των 

διμερών δεσμεύσεων που αφορούν τις υπηρεσίες. Η Γεωργία προβλέπει έως 10 χρόνια για 

την περάτωση της σταδιακής μεταρρυθμιστικής διαδικασίας. 

 

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό σημείο είναι ότι η Συμφωνία Σύνδεσης προβλέπει ευρεία 

τομεακή συνεργασία και κανονιστική σύγκλιση σε όλους τους τομείς, που συνεπάγονται 

μακροπρόθεσμες αλλαγές ως προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, το σεβασμό του περιβάλλοντος, τα 

εργασιακά δικαιώματα κλπ. 

 

Αναμένεται ότι η ΕΟΖΕΣ θα τονώσει το εμπόριο μεταξύ της ΕΕ και της Γεωργίας - κατά 

12% όσον αφορά της εξαγωγές της Γεωργίας προς την ΕΕ, και κατά 7,5% για τις εισαγωγές 

από την ΕΕ. Συνολικά η ΕΟΖΕΣ αναμένεται ότι θα οδηγήσει σε βελτίωση του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών  της Γεωργίας και θα τονώσει το ΑΕΠ κατά 4,3% (292 εκατ. ευρώ 
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σε εθνικά έσοδα), υπό τον όρο ότι θα ολοκληρωθούν οι μεταρρυθμίσεις. 
 
Συμπεράσματα 

 

Ο συντάκτης πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δίδοντας την συγκατάθεσή του για τη 

Συμφωνία Σύνδεσης, θα προσφέρει στην Γεωργία ένα μέλλον πιο κοντά στην Ευρώπη. Ο 

συντάκτης εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο της Γεωργίας 

επικύρωσε τη συμφωνία στις 18 Ιουλίου, επιτρέποντας κατ' αυτόν τον τρόπο την προσωρινή 

της εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου 2014. Ο συντάκτης υπογραμμίζει ότι η Συμφωνία 

Σύνδεσης θα αποδειχθεί επιτυχής εφόσον εφαρμοστεί δεόντως από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη. Η ΕΕ θα πρέπει να βοηθήσει την Γεωργία για να θεσπίσει τους συναφείς νόμους και τα 

διατάγματα και να παρακολουθήσει την εφαρμογή τους στην πράξη. 

 

****** 

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι 

αρμόδια επί της ουσίας, να συστήσει στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του 

Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας 

Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 

Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου. 
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