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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по международна търговия приканва комисията по външни работи, като 

водеща комисия, да включи следните предложения в предложението си за резолюция: 

A. като има предвид, че Споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия ‒ особено 

в частта си относно търговията, договорена в рамките на Източното партньорство 

от 2012 до 2013 г. ‒ е, наред с друго, едно от най-амбициозните споразумения за 

свободна търговия, които ЕС някога е договарял с трета страна; 

Б. като има предвид, че създаването на задълбочена и всeобхватна зона за свободна 

търговия (ЗСТ) между ЕС и Грузия представлява една от най-значимите взаимни 

ползи от споразумението; като има предвид, че значението на търговията за 

растежа, създаването на работни места, просперитета и стабилността е неоспоримо; 

В. като има предвид, че със създаването на задълбочена и всеобхватна ЗСТ с ЕС и за 

да подобри достъпа си до пазара на ЕС, Грузия ще трябва да поеме обвързващи 

ангажименти, свързани с адаптирането на законодателството и стандартите си, така 

че да зачита общите норми и ценности; 

Г. като има предвид, че ЕС ще извлече полза от по-гладките търговски потоци и по-

добрите условия за инвестиции в Грузия; 

Д. като има предвид, че ЗВЗСТ включва няколко разпоредби, насочени към 

реформиране на законодателството на Грузия в областта на търговията и 

свързаните с търговията политики в съответствие с достиженията на правото на ЕС 

и на негова основа, което ще доведе до модернизация на икономиката на страната и 

по-добра и по-предвидима икономическа среда, включително за МСП; 

Е. като има предвид, че с предоставянето на преференции по ОСП+ ЕС предостави на 

грузинската икономика съществени ползи; 

1. поздравява Грузия за нейната решимост да се стреми към по-тесни икономически 

връзки с ЕС като предприеме съществени и трудни икономически реформи; 

2. поздравява Грузия за това, че успя да устои на външния натиск, включително от 

Русия, и да пренасочи износа си към нови пазари, и насърчава Грузия да продължи 

да върви по този път и в бъдеще; осъжда политиката на оказване на икономически 

натиск, използвана от Русия срещу Грузия преди и след подписването на 

споразумението за задълбочена и всеобхватна ЗСТ през юни 2014 г.; 

3. твърдо вярва, че задълбочената и всеобхватна ЗСТ ще има дългосрочно, положително 

въздействие върху икономиката на Грузия и по този начин ще допринесе за 

повишаването на качеството на живот на нейните граждани; 

4. отбелязва със задоволство ратифицирането на споразумението от грузинския 

парламент на 18 юли 2014 г., от което следва началото на временното прилагане на 

задълбочената и всеобхватна ЗСТ от 1 септември 2014 г.; 
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5. призовава парламентите на държавите членки да ратифицират споразумението за 

асоцииране, включително ЗВЗСТ, във възможно най-кратки срокове, така че 

всички икономически и търговски разпоредби на споразумението да могат да 

влязат напълно в сила без забавяне; 

6. подчертава факта, че успехът на задълбочената и всеобхватна ЗСТ ще зависи от 

изчерпателното изпълнение и от двете страни на посочените в споразумението 

ангажименти; във връзка с това призовава ЕС да предостави на Грузия цялата 

необходима помощ, включително с оглед на облекчаването на краткосрочните 

разходи за Грузия; приканва държавите членки да споделят с Грузия своето ноу-хау 

в областта на икономическите реформи и сближаването; 

 

7. счита, че парламентарният контрол е основно условие за демократичната подкрепа 

за политиките на ЕС; поради това призовава Европейската комисия да съдейства за 

това Европейският парламент да извършва редовно и подробно наблюдение на 

изпълнението на ЗВЗСТ по своевременен начин. 
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