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FORSLAG 

Udvalget om International Handel opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende 

udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

A. der henviser til, at associeringsaftalen mellem EU og Georgien – navnlig handelsdelen 

heraf, der blev forhandlet inden for rammerne af Det Østlige Partnerskab fra 2012 til 

2013 - bl.a. er en af de mest ambitiøse frihandelsaftaler, som EU nogensinde har 

forhandlet med et tredjeland; 

B. der henviser til. at skabelsen af et vidtgående og bredt frihandelsområde (DCFTA) 

mellem EU og Georgien er en af de mest betydelige gensidige fordele ved aftalen; der 

henviser til, at vigtigheden af handel for vækst, jobskabelse, velfærd og stabilitet er 

indiskutabel; 

C. der henviser til, at Georgien ved oprettelsen af et vidtgående og bredt frihandelsområde 

med EU for at udvide sin adgang til EU's marked er nødt til at indgå bindende tilsagn om 

at tilpasse sine love og standarder med henblik på at respektere de fælles normer og 

værdier; 

D. der henviser til, at EU vil have fordel af mere uhindrede handelsstrømme og bedre 

investeringsvilkår i Georgien; 

E. der henviser til, at DCFTA'en omfatter flere foranstaltninger, der tager sigte på at 

reformere Georgiens handelslovgivning og handelsrelaterede politikker på linje med og 

på grundlag af gældende EU-ret, hvilket vil føre til en modernisering af landets økonomi 

og et bedre og mere forudsigeligt erhvervsklima, også for SMV'er; 

F. der henviser til, at EU ved at indrømme Georgien en GSP+-præferenceordning har givet 

den georgiske økonomi betydelige fordele; 

1. roser Georgiens beslutsomhed med hensyn til at tilstræbe tættere økonomiske forbindelser 

med EU ved at forpligte sig til dybtgående og vanskelige økonomiske reformer; 

2. lykønsker Georgien med at have formået at modstå ydre pres, bl.a. fra Rusland, og 

omdirigere sin eksport til nye markeder og tilskynder Georgien til også at fortsætte ad 

denne vej fremover; fordømmer den politik med økonomisk pres, som Rusland har 

benyttet over for Georgien forud for og efter undertegnelsen af DCFTA'en i juni 2014; 

3. er overbevist om, at DCFTA'en på lang sigt vil have en gavnlig indvirkning på Georgiens 

økonomi og dermed vil bidrage til at øge livskvaliteten for landets borgere; 

4. bemærker med tilfredshed, at Georgiens parlament ratificerede aftalen den 18. juli 2018, 

hvilket banede vej for en midlertidig anvendelse af DCFTA'en fra den 1. september 2014; 

5. opfordrer medlemsstaternes parlamenter til at ratificere associeringsaftalen, herunder 

DCFTA'en, snarest muligt, således at alle aftalens økonomiske og handelsmæssige 

bestemmelser kan træde fuldstændigt i kraft uden unødig forsinkelse; 
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6. understreger, at DCFTA'ens succes afhænger af, at de tilsagn, der er givet i aftalen, 

gennemføres konsekvent af begge parter; opfordrer i denne forbindelse EU til at give 

Georgien al den fornødne støtte, også med henblik på at lette udgifterne for Georgien på 

kort sigt; opfordrer medlemsstaterne til at dele deres knowhow inden for økonomiske 

reformer og tilnærmelse med Georgien; 

 

7. mener, at parlamentarisk kontrol er en grundlæggende betingelse for demokratisk støtte 

til EU's politikker; opfordrer derfor Kommissionen til at gøre det muligt for Parlamentet 

regelmæssigt og indgående at overvåge gennemførelsen af DCFTA'en på rettidig vis. 
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