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FÖRSLAG 

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt 

utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

A. Associeringsavtalet mellan EU och Georgien – särskilt dess handelsdel, som förhandlades 

fram 2012–2013 inom ramen för det östliga partnerskapet – är bland annat ett av de mest 

omfattande frihandelsavtal som EU någonsin förhandlat fram med ett tredjeland. 

B. Upprättandet av ett djupgående och omfattande frihandelsområde mellan EU och 

Georgien är en av de främsta ömsesidiga fördelarna med avtalet. Handelns betydelse för 

tillväxten, sysselsättningen, välståndet och stabiliteten är obestridlig. 

C. I och med upprättandet av det djupgående och omfattande frihandelsområdet med EU 

måste Georgien, i syfte att öka sitt tillträde till EU-marknaden, göra bindande åtaganden 

om att ändra sina lagar och standarder i överensstämmelse med de gemensamma 

normerna och värdena. 

D. EU kommer att gynnas av smidigare handelsflöden och bättre investeringsförhållanden i 

Georgien. 

E. Avtalet om ett djupgående och omfattande frihandelsområde innehåller flera 

bestämmelser som syftar till att reformera Georgiens handelslagstiftning och 

handelspolitik i linje med, och på grundval av, EU-rätten, vilket kommer att medföra en 

modernisering av landets ekonomi och en bättre och mer förutsägbar företagsmiljö, 

inbegripet för små och medelstora företag. 

F. EU har genom att bevilja Georgien GPS Plus-förmåner starkt gynnat landets ekonomi. 

1. Europaparlamentet lovordar Georgiens beslutsamhet att knyta närmare ekonomiska band 

med EU genom att genomföra djupgående och komplicerade ekonomiska reformer. 

2. Europaparlamentet gratulerar Georgien till att ha lyckats stå emot yttre påtryckningar, 

bland annat från Ryssland, och omdirigera sin export till nya marknader, och uppmanar 

Georgien att även i framtiden fortsätta på denna väg. Parlamentet fördömer Rysslands 

ekonomiska påtryckningar mot Georgien före och efter undertecknandet av det 

djupgående och omfattande frihandelsavtalet i juni 2014. 

3. Europaparlamentet hyser övertygelsen att det djupgående och omfattande 

frihandelsområdet kommer att ha en långvarig gynnsam inverkan på Georgiens ekonomi 

och på så sätt bidra till att förbättra befolkningens livskvalitet. 

4. Europaparlamentet gläder sig över att Georgiens parlament ratificerade avtalet den 

18 juli, vilket gjorde att frihandelsområdet började gälla preliminärt från och med den 

1 september 2014. 

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaternas parlament att ratificera 

associeringsavtalet – inbegripet det djupgående och omfattande frihandelsavtalet – 

snarast möjligt, så att alla ekonomiska och handelsrelaterade bestämmelser i det kan träda 



 

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

SV 

i full kraft utan dröjsmål. 

6. Europaparlamentet understryker att en förutsättning för frihandelsområdets framgång 

kommer att vara att bägge parter helt fullgör de åtaganden som fastställs i avtalet. I detta 

sammanhang uppmanar parlamentet EU att bistå Georgien på nödvändigt sätt, bland 

annat för att minska de kortsiktiga kostnaderna för Georgien. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att dela med sig till Georgien av sin know-how i fråga om ekonomiska 

reformer och harmonisering. 

 

7. Europaparlamentet anser att parlamentarisk kontroll är en grundläggande förutsättning för 

att det ska finnas ett demokratiskt stöd för EU-politiken. Parlamentet uppmanar därför 

kommissionen att underlätta regelbunden och detaljerad övervakning från 

Europaparlamentets sida av genomförandet av avtalet om ett djupgående och omfattande 

frihandelsområde i god tid. 
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