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ĪSS PAMATOJUMS 

Eiropas Savienības (ES) un Gruzijas Asociācijas nolīgums (AN), par kuru sarunu ceļā 

vienojās Austrumu partnerības ietvaros laikposmā no 2012. gada līdz 2013. gadam, ir 

noslēgts, par paraugu ņemot ES un Ukrainas Asociācijas nolīgumu, kurā ir iekļauts 

visvērienīgākais brīvās tirdzniecības nolīgums, kāds jebkad ir sarunās apspriests ar kādu no 

trešām valstīm, izņemot Eiropas Ekonomiskās zonas valstis.  

 

Izveidojot ar ES padziļinātu un visaptverošu brīvās tirdzniecības zonu (DCFTA)1, Gruzijai 

būtu jāvar palielināt piekļuvi lielākā ekonomiskā bloka tirgum, jo tā uzņemtos saistības 

pieņemt tiesību aktus, standartus un kopīgās vērtības, savukārt ES iegūtu raitāku tirdzniecības 

apriti un labākus investīciju nosacījumus Gruzijā. DCFTA nolīgums satur vairākas normas, 

kas ir iekļautas, lai reformētu Gruzijas tirdzniecības un ar tirdzniecību saistītās politikas 

nostādnes, ievērojot un pamatojoties uz ES tiesību aktu kopumu. Šīs normas nodrošinās 

ekonomikas modernizāciju, nostiprinās ES investīcijas šajā valstī un uzlabos šīs valsts 

politikas vidi, padarot to paredzamāku. 

 

Piekļuve tirgum 

DCFTA ir noteikta visu ES ieviesto un no tās izvesto preču muitas nodevu pilnīga atcelšana 

un aizliegums nolīguma spēkā stāšanās dienā. Tiks uzraudzīta tikai tādu dažu 

lauksaimniecības preču tirdzniecības aprite, kuras ES tiek uzskatītas par jutīgām (galvenokārt 

dzīvnieku izcelsmes izstrādājumi, cukurs un graudaugu produkti). Papildus tam parasto 

tirdzniecības apriti reglamentējošo tarifa likmes kvotu ietvaros tiks liberalizēts zināms skaits 

augļu un dārzeņu, kuriem ir noteikta ievešanas ES cena. 
 
Izcelsmes noteikumi 
 
Gruzija piemēros izcelsmes noteikumus, ar kuru palīdzību var pievienoties Eiropas un 

Vidusjūras reģiona valstu (EVRV) konvencijai, ar ko ES un citas EVRV dalībvalstis izveido 

ražošanas procesu kumulācijas zonu un sekmē pozitīvu reģionālo ekonomisko integrāciju no 

preču tirdzniecības viedokļa. 
 
Pakalpojumi un uzņēmumu izveide 
 
ES un Gruzija viena otrai daudzās jomās garantē piekļuvi pārrobežu pakalpojumu tirgum, 

pārsniedzot Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību (GATS) ietvaros uzņemto 

saistību apjomu. Papildus tam puses vienojās nodrošināt plašas iespējas veidot uzņēmumus 

veselā virknē nozaru, uz kurām attiecas tā saucamās 4. paveida normas, pamatojoties uz 

kurām kvalificēts darbaspēks ir tiesīgs uz laiku strādāt ES vai Gruzijā jomās, kuras ir 

reglamentētas ar uzņēmumu izveides normām. 
 
 
Intelektuālā īpašuma tiesības 

                                                 
1 Asociācijas nolīguma IV sadaļa 
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Puses pastiprina savu apņemšanos aizsargāt arī to intelektuālo īpašumu, uz kuru neattiecas 

PTO Līguma par intelektuālā īpašuma tiesību komercaspektiem (TRIPS) normas. Šīs normas 

nodrošina dažādu intelektuālā īpašuma tiesību plašu aizsardzību (proti, reglamentē preču 

zīmes, patentus un dizaina un augu šķirņu intelektuālo īpašumu), paredz labāku sadarbību un 

stiprāku intelektuālā īpašuma aizsardzību no pilsoņu puses, tostarp uz robežas. DCFTA ir 

pilnībā iekļauts arī Līgums par ģeogrāfiskajām norādēm. 

 

Publiskais iepirkums 
 
ES un Gruzijas mērķis ir turpināt pakāpenisku (astoņu gadu laikā) Gruzijas iepirkuma 

sistēmas modernizāciju un tās regulējuma salāgošanu ar ES tiesību aktiem. Reformu procesa 

pabeigšana, lai Gruzijas iepirkuma paņēmienus pieskaņotu ES paņēmieniem, nodrošinātu 

labāku piekļuvi ES tirgum, pamatojoties uz valsts režīmu, ja tiek pārsniegtas noteiktas 

robežvērtības. 
 
Pakalpojumi 
 
Reformu procesi attieksies uz pasta un kurjerpasta pakalpojumiem, starptautiskiem jūras 

pārvadājumiem, elektroniskajiem sakariem un finanšu pakalpojumiem. To rezultātā ES var 

paplašināt piekļuvi tās tirgum pakalpojumu jomā, pamatojoties uz divpusēju pakalpojumu 

saistībām. Gruzija paredz līdz 10 gadiem ilgu pakāpenisku reformu procesu. 

 

Visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi ir tas, ka AN ir paredzēta plaša sadarbība konkrēto nozaru 

ietvaros un visaptveroša regulējuma tuvināšana, izraisot ilgtermiņa izmaiņas no ilgtspējīgas 

attīstības, vides aizsardzības un darba tiesību ievērošanas utt. viedokļa. 

 

Tiek prognozēts, ka DCFTA uzlabos ES un Gruzijas tirdzniecību, par 12 % palielinot 

Gruzijas eksportu uz ES un par 7,5 % importu no ES. Paredzams, ka DCFTA kopumā 

uzlabos Gruzijas tekošā konta bilanci un palielinās tās IKP par 4,3 % (292 miljoni eiro 

nacionālā ienākuma), ja tiks pabeigtas reformas. 
 
Secinājumi 

 

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka, sniedzot piekrišanu šim AN, Eiropas Parlaments Gruzijai 

piedāvās turpmāku tuvināšanos Eiropai. Viņš pauž gandarījumu par to, ka Gruzijas 

Parlaments ir ratificējis šo nolīgumu 18. jūlijā, tādējādi padarot iespējamu tā pagaidu 

piemērošanu, sākot ar 2014. gada 1. septembri. Atzinuma sagatavotājs uzsver, ka AN 

īstenošana būs sekmīga, ja abas puses to īstenos pilnībā. ES būtu jāpalīdz Gruzijai pieņemt 

attiecīgos tiesību aktus un dekrētus un uzraudzīt to faktisku īstenošanu. 

 

****** 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju ieteikt 

sniegt piekrišanu priekšlikumam Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā 

noslēgtu Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un 

to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses. 
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