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IEROSINĀJUMI 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā ES un Gruzijas Asociācijas nolīgums — jo īpaši tā tirdzniecības sadaļa, kuru sarunu 

ceļā apsprieda Austrumu partnerības ietvaros 2012. un 2013. gadā, ir cita starpā 

uzskatāms par vienu no visvērienīgākajiem brīvās tirdzniecības nolīgumiem, kādu ES 

jebkad ir sarunās apspriedusi ar trešām valstīm; 

B. tā kā tādas padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonas (DCFTA) izveide, kas 

aptvertu ES un Gruziju, ir viens no vislielākajiem šā nolīguma savstarpējiem 

ieguvumiem; tā kā tirdzniecības nozīme ir neapstrīdama no izaugsmes, darbvietu 

izveides, pārticības un stabilitātes viedokļa; 

C. tā kā, izveidojot DFCTA ar ES, Gruzijai, lai paplašinātu piekļuvi ES tirgum, būs 

jāuzņemas saistības pielāgot savus tiesību aktus un standartus nolūkā īstenot kopējās 

normas un vērtības; 

D. tā kā ES iegūs raitāku tirdzniecības apriti un labākus apstākļus investīcijām Gruzijā; 

E. tā kā DCFTA nolīgumā ir iekļauti vairāki noteikumi, lai reformētu Gruzijas tirdzniecību 

reglamentējošos tiesību aktus un ar tirdzniecību saistītās politikas nostādnes, ievērojot un 

pamatojoties uz ES tiesību aktu kopumu un tādējādi nodrošinot valsts ekonomikas 

modernizāciju un labāku un paredzamāku uzņēmējdarbības vidi, tostarp no MVU 

viedokļa; 

F. tā kā, piešķirot VPS+ preferences, ES ir būtiski atbalstījusi Gruzijas ekonomiku, 

1. uzteic Gruzijas apņēmību panākt ciešāku ekonomisko integrāciju ar ES, veicot 

padziļinātas un grūtas ekonomiskās reformas; 

2. apsveic Gruziju par to, ka tā ir spējusi izturēt ārējo spiedienu — arī Krievijas spiedienu 

— un novirzīt savas eksporta preces uz jauniem tirgiem; nosoda ekonomiskās šantāžas 

politiku, ko Krievija izmantoja pret Gruziju, pirms tā 2014. gada jūnijā parakstīja DCFTA 

nolīgumu, un izmanto joprojām; 

3. ir cieši pārliecināts, ka DCFTA būs labvēlīga ilgtermiņa ietekme uz Gruzijas ekonomiku 

un tādējādi tā sekmēs Gruzijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes pieaugumu; 

4. ar gandarījumu konstatē to, ka Gruzijas parlaments 2014. gada 18. jūlijā ratificēja minēto 

nolīgumu un padarīja iespējamu DCFTA nolīguma pagaidu piemērošanu, sākot ar 

2014. gada 1. septembri; 

5. aicina dalībvalstu parlamentus Asociācijas nolīgumu, tostarp sadaļu par DCFTA, ratificēt, 

cik vien iespējams ātri, lai visas minētā nolīguma normas, kas reglamentē ekonomiku un 

tirdzniecību, varētu stāties spēkā pilnībā uzreiz; 

6. uzsver, ka DCFTA nolīguma sekmīga piemērošana būs atkarīga no tā, cik skrupulozi abas 
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puses īstenos nolīgumā paredzētās saistības; šajā sakarībā aicina ES sniegt Gruzijai visu 

nepieciešamo palīdzību — arī tāpēc, lai mazinātu Gruzijas īstermiņa izmaksas; aicina 

dalībvalstis Gruzijai nodot ekonomikas reformu un tuvināšanas jomā gūto zinātību; 

 

7. uzskata, ka parlamentārā kontrole ir pamata nosacījums, lai ES politikas nostādnēm 

nodrošinātu demokrātisku atbalstu; tāpēc aicina Komisiju palīdzēt Eiropas Parlamentam 

savlaicīgi veikt regulāru un rūpīgu DCFTA nolīguma īstenošanas uzraudzību. 
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