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NÁVRHY 

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako věcně příslušný výbor, 

aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

A. vzhledem k tomu, že dohoda o přidružení mezi EU a Gruzií – a zejména její část týkající 

se obchodu, která byla vyjednána pod záštitou Východního partnerství v letech 2012 a 

2013 – je mezi jinými jednou z nejambicióznějších dohod o volném obchodu mezi EU a 

třetí zemí; 

B. vzhledem k tomu, že vytvoření prohloubené a komplexní zóny volného obchodu 

(DCFTA) mezi EU a Gruzií je jedním z nejdůležitějších přínosů dohody pro oba 

partnery, a vzhledem k tomu, že obchod má pro růst, vytváření pracovních míst, 

prosperitu a stabilitu nesporný význam; 

C. vzhledem k tomu, že vytvořením DCFTA s EU se Gruzie za účelem rozšíření svého 

přístupu na trh EU bude muset zavázat k tomu, že přizpůsobí své právní předpisy a 

standardy tak, aby byly respektovány společné normy a hodnoty; 

D. vzhledem k tomu, že EU bude těžit z jednodušších obchodních toků a lepších podmínek 

pro investice v Gruzii; 

E. vzhledem k tomu, že tato DCFTA obsahuje několik ustanovení, jejichž účelem je reforma 

gruzínských právních předpisů v oblasti obchodu a politik souvisejících s obchodem, a to 

v souladu s acquis EU a na jeho základě, což povede k modernizaci ekonomiky země a 

vytvoření lepšího a předvídatelnějšího podnikatelského prostředí, a to i pro malé a střední 

podniky; 

F. vzhledem k tomu, že poskytnutím preferencí GSP+ nabízí EU gruzínskému hospodářství 

značné výhody; 

1. oceňuje odhodlání Gruzie usilovat o užší hospodářské vazby s EU tím, že provede 

rozsáhlé a obtížné hospodářské reformy; 

2. blahopřeje Gruzii k tomu, že se jí podařilo překonat vnější tlaky, mimo jiné i ze strany 

Ruska, a přesměrovat svůj vývoz na nové trhy, a vyzývá Gruzii, aby v tomto směru 

pokračovala i v budoucnu; odsuzuje politiku hospodářského nátlaku uplatňovanou 

Ruskem vůči Gruzii před podepsáním DCFTA v červnu 2014 i po něm; 

3. je pevně přesvědčen, že DCFTA bude mít dlouhodobý pozitivní vliv na gruzínské 

hospodářství, a přispěje tak ke zvýšení kvality života občanů Gruzie; 

4. s uspokojením bere na vědomí, že gruzínský parlament dohodu ratifikoval dne 

18. července, čímž bylo zahájeno prozatímní provádění DCFTA od 1. září 2014; 

5. vyzývá Parlament a členské státy, aby co nejdříve ratifikovaly dohodu o přidružení 

včetně DCFTA, aby ustanovení dohody týkající se hospodářství a obchodu mohla být bez 

prodlení plně uplatňována; 
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6. zdůrazňuje, že úspěch DCFTA bude záviset na důkladném dodržování závazků 

stanovených v dohodě oběma stranami; v této souvislosti vyzývá EU, aby Gruzii poskytla 

veškerou potřebnou pomoc rovněž za účelem zmírnění výdajů, které Gruzii 

z krátkodobého hlediska čekají; vyzývá členské státy, aby Gruzii poskytly své know-how 

v oblasti hospodářských reforem a sbližování předpisů; 

 

7. je přesvědčen, že zásadní podmínkou pro demokratickou podporu politik EU je 

parlamentní kontrola; vyzývá proto Komisi, aby Evropskému parlamentu usnadnila 

pravidelné a podrobné sledování včasného uplatňování DCFTA. 
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