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JAVASLATOK 

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság  felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

A. mivel az EU–Grúzia társulási menetrend – különösen annak a 2012–2013-as időszakra 

szóló keleti partnerség keretén belül tárgyalt, kereskedelmi része – többek között az egyik 

legambiciózusabb szabadkereskedelmi megállapodás, amelyet az EU eddig harmadik 

országgal kötött; 

B. mivel az EU és Grúzia közötti mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség 

megteremtése képezi a megállapodás egyik legjelentősebb kölcsönös előnyét; mivel a 

kereskedelem fontossága a növekedés, munkahelyteremtés, jólét és stabilitás 

szempontjából vitathatatlan; 

C. mivel az uniós piachoz való hozzáférés növelése érdekében az EU-val való közös 

mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség megteremtésével Grúzia a közös normák 

és értékek tiszteletben tartása érdekében kötelező érvényű kötelezettségvállalásokat tesz 

jogszabályai és normái átalakítására; 

D. mivel a zökkenőmentesebb kereskedelmi forgalom és a kedvezőbb grúziai beruházási 

feltételek az EU javára válnak; 

E. mivel a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás több olyan rendelkezést 

is magában foglal, amely Grúzia kereskedelmi jogszabályainak és kereskedelmi 

vonatkozású szakpolitikáinak az uniós vívmányok alapján és azokkal összhangban 

történő reformjára irányul, ami az ország gazdaságának modernizációját, illetve az üzleti 

környezet javítását és kiszámíthatóbbá válását fogja eredményezni, többek között a kkv-k 

számára is; 

F. mivel a GSP+ kedvezmények biztosítása révén az EU már jelentős előnyökhöz juttatta a 

grúz gazdaságot; 

1. elismerését fejezi ki amiatt, hogy Grúzia elkötelezett az EU-val való szorosabb gazdasági 

kapcsolatok kialakítása mellett, melynek érdekében mélyreható és nehéz gazdasági 

reformokat hajt végre; 

2. elismerését fejezi ki Grúziának, hogy képes volt kiállni a – többek között Oroszország 

részéről rá nehezedő – külső nyomást és új piacok felé irányítani exportját, és arra biztatja 

Grúziát, hogy a jövőben is ezt az utat járja; elítéli az Oroszország által Grúziával szemben 

2014 júniusában, a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség aláírása előtt és után 

alkalmazott gazdasági zsarolás politikáját; 

3. meggyőződése, hogy a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás hosszú 

távon kedvező hatással lehet Grúzia gazdaságára, és ezáltal hozzájárul polgárai 

életminőségének javításához; 

4. megelégedéssel nyugtázza, hogy a grúz parlament 2014. július 18-án ratifikálta a 

megállapodást, minek következtében 2014. szeptember 1-jétől megkezdődött a 
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mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás ideiglenes alkalmazása; 

5. kéri a tagállamok parlamentjeit, hogy mihamarabb ratifikálják a társulási megállapodást, 

beleértve a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodást, annak érdekében, 

hogy a megállapodás valamennyi gazdasági és kereskedelmi rendelkezése haladéktalanul 

teljes körűen hatályba léphessen; 

6. hangsúlyozza, hogy a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás 

sikeressége a megállapodásban meghatározott kötelezettségek mindkét fél általi teljes 

körű végrehajtásától függ; ezzel kapcsolatban azt kéri, hogy az EU adjon meg minden 

szükséges támogatást Grúzia számára, többek között a Grúziát terhelő rövid távú 

költségek csökkentése érdekében; felkéri a tagállamokat, hogy osszák meg Grúziával a 

gazdasági reformokkal és a közelítéssel kapcsolatos know-how-jukat; 

 

7. úgy véli, hogy a parlamenti ellenőrzés alapvető feltétele az uniós szakpolitikák 

demokratikus támogatásának; ezért felhívja a Bizottságot, hogy mielőbb tegye lehetővé a 

mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtását érintő rendszeres 

és részletes európai parlamenti ellenőrzést. 
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