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 EL 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

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

αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 

προτάσεις: 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Γεωργίας - και 

ιδίως το εμπορικό τμήμα της που αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο 

της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης από το 2012 έως το 2013 - είναι μεταξύ άλλων μία 

από τις πιο φιλόδοξες συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών που έχει διαπραγματευτεί ποτέ 

η ΕΕ με κάποια τρίτη χώρα· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία της σφαιρικής και σε βάθος ζώνης ελευθέρων 

συναλλαγών (DCFTA) μεταξύ της ΕΕ και της Γεωργίας αντιπροσωπεύει ένα εκ των 

σημαντικότερων αμοιβαίων οφελών της συμφωνίας· λαμβάνοντας υπόψη την 

αδιαμφισβήτητη σημασία του εμπορίου για τη μεγέθυνση, τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας, την ευημερία και τη σταθερότητα· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέσω της θέσπισης μίας ζώνης ελευθέρων συναλλαγών 

(DCFTA) με την ΕΕ, η Γεωργία θα πρέπει, προκειμένου να προωθήσει την πρόσβασή 

της στην αγορά της ΕΕ, να αναλάβει δεσμευτικές υποχρεώσεις όσον αφορά την 

προσαρμογή της νομοθεσίας και των προτύπων της ούτως ώστε να τηρεί τους κοινούς 

κανόνες και τις κοινές αξίες· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα αποκομίσει οφέλη από την εξομάλυνση των εμπορικών 

ροών και τη βελτίωση των επενδυτικών συνθηκών στη Γεωργία· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η DCFTA συμπεριλαμβάνει διάφορες διατάξεις που 

αποσκοπούν στη μεταρρύθμιση της εμπορικής νομοθεσίας και των πολιτικών της 

Γεωργίας που σχετίζονται με το εμπόριο σύμφωνα με και με βάση το κεκτημένο της ΕΕ, 

οι οποίες θα οδηγήσουν στον εκσυγχρονισμό της οικονομίας της χώρας και σε 

βελτιωμένο και πιο προβλέψιμο επιχειρηματικό περιβάλλον, μεταξύ άλλων και για τις 

ΜΜΕ· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χορηγώντας προτιμήσεις ΣΓΠ+ η ΕΕ έχει προσφέρει σημαντικά 

οφέλη στην οικονομία της Γεωργίας· 

1. επαινεί την αποφασιστικότητα της Γεωργίας να επιδιώξει στενότερους οικονομικούς 

δεσμούς με την ΕΕ μέσω της πραγματοποίησης εκτενών και απαιτητικών οικονομικών 

μεταρρυθμίσεων· 

2. συγχαίρει τη Γεωργία για το γεγονός ότι κατάφερε να υπομείνει τις εξωτερικές πιέσεις, 

μεταξύ άλλων από τη Ρωσία, και να ανακατευθύνει τις εξαγωγές της προς νέες αγορές 

και ενθαρρύνει τη Γεωργία να συνεχίσει προς αυτήν την κατεύθυνση και στο μέλλον· 

καταδικάζει την πολιτική οικονομικής πίεσης που εφάρμοσε η Ρωσία εις βάρος της 

Γεωργίας τόσο πριν όσο και μετά την υπογραφή της DCFTA τον Ιούνιο του 2014· 

3. εκφράζει την πεποίθηση ότι η DCFTA θα έχει μακροπρόθεσμα ωφέλιμη επίδραση στην 

οικονομία της Γεωργίας, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών 



 

PE537.396v02-00 4/5 AD\1039409EL.doc 

EL 
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4. σημειώνει με ικανοποίηση την κύρωση της συμφωνίας από το κοινοβούλιο της Γεωργίας 

στις 18 Ιουλίου 2014, η οποία ενεργοποίησε την προσωρινή εφαρμογή της DCFTA από την 

1η Σεπτεμβρίου 2014· 

5. ζητεί από τα Κοινοβούλια των κρατών μελών να κυρώσουν το συντομότερο δυνατόν τη 

Συμφωνία Σύνδεσης περιλαμβανομένης της DCFTA, έτσι ώστε όλες οι οικονομικές και 

εμπορικές διατάξεις της συμφωνίας να αρχίσουν να εφαρμόζονται πλήρως και χωρίς 

καθυστέρηση· 

6. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η επιτυχία της DCFTA θα εξαρτηθεί από την πλήρη 

εφαρμογή από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη των υποχρεώσεων που καθορίζονται 

από τη συμφωνία· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την ΕΕ να παρέχει στη Γεωργία όλη την 

απαραίτητη υποστήριξη, έτσι ώστε να μειωθεί, μεταξύ άλλων, και το βραχυπρόθεσμο 

κόστος που επωμίζεται η Γεωργία· ζητεί από τα κράτη μέλη να μοιραστούν με τη 

Γεωργία την τεχνογνωσία τους στον τομέα των οικονομικών μεταρρυθμίσεων και της 

ευθυγράμμισης· 

 

7. πιστεύει ότι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη 

δημοκρατική υποστήριξη των πολιτικών της ΕΕ· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να 

διευκολύνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην τακτική και αναλυτική εποπτεία της 

εφαρμογής της DCFTA κατά τρόπο έγκαιρο. 
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