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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: 

1. επισημαίνει ότι ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Γεωργίας, 

αντιπροσωπεύοντας περίπου το ένα τρίτο της συνολικής εμπορικής δραστηριότητας, και 

ότι η ΕΕ έχει επίσης το υψηλότερο ποσοστό στις άμεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα αυτή· 

2. θεωρεί ότι η σύγκλιση των κανονιστικών ρυθμίσεων με το κεκτημένο της ΕΕ αποτελεί 

τη βασική διάσταση της σφαιρικής και σε βάθος ζώνης ελεύθερων συναλλαγών 

(DCFTA), καθώς η πραγματική πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ και οι μεταρρυθμίσεις 

εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ορθή εφαρμογή και επιβολή της σχετικής 

νομοθεσίας· έχει επίγνωση της σημαντικής πρόκλησης που συνιστά αυτό για τη 

διακυβέρνηση, τα θεσμικά όργανα και τη δημόσια διοίκηση στη Γεωργία και προτρέπει 

την Επιτροπή να παράσχει κατάλληλη τεχνική και χρηματοδοτική στήριξη· επιδοκιμάζει 

τις ευρύτατες πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 

από τη Γεωργία και ενθαρρύνει την περαιτέρω πρόοδο, για παράδειγμα όσον αφορά τη 

λήψη μέτρων στον υγειονομικό και φυτοϋγειονομικό τομέα (και κυρίως σε συνάρτηση 

με τη δημιουργία θεσμικών ικανοτήτων ελέγχου της ασφάλειας των τροφίμων), την 

ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών, τις δημόσιες συμβάσεις, τα κανονιστικά ζητήματα 

και τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, τα δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας, τα νομικά και διοικητικά βάρη για τις επιχειρήσεις και τις τελωνειακές 

διαδικασίες, με βάση τα χρονοδιαγράμματα που έχουν συμφωνήσει τα συμβαλλόμενα 

μέρη της DCFTA και την εγκαθίδρυση μιας πολυφωνικής δημοκρατίας· 

3. θεωρεί χρήσιμη τη συμμετοχή των γεωργιανών αρχών από το στάδιο της εκπόνησης της 

σχετικής νομοθεσίας, προκειμένου η σχετική διαδικασία να έχει πιο συμμετοχικό 

χαρακτήρα και να μειωθεί το κόστος μετάβασης για τη Γεωργία, και καλεί την Επιτροπή 

να αξιοποιήσει πλήρως μηχανισμούς εκ των προτέρων διαβούλευσης· 

4. φρονεί ότι η περαιτέρω εκπλήρωση των υποχρεώσεων που περιλαμβάνει η DCFTA θα 

δημιουργήσει ένα νέο κλίμα για τις οικονομικές σχέσεις και για την ανάπτυξη του 

εμπορίου και των επενδύσεων και θα συμβάλει στην οικονομική αναδιάρθρωση: 

5. σημειώνει με ικανοποίηση ότι έχει ξεκινήσει η εξαγωγή ορισμένων νέων προϊόντων στην 

ΕΕ, παρόλο που η Γεωργία συνεχίζει να εξάγει ως επί το πλείστον γεωργικά προϊόντα 

και πρώτες ύλες· προτρέπει την Επιτροπή να στηρίξει τη Γεωργία με στόχο να  

εντοπιστούν τομείς, μέσω των οποίων θα μπορούσε να προωθηθεί περαιτέρω η 

οικονομική διαφοροποίηση και να τους δοθεί προτεραιότητα κατά τη διαδικασία 

εφαρμογής της DCFTA· συνιστά να εξετάσει η Γεωργία μια στρατηγική διαφοροποίησης 

όσον αφορά τα προϊόντα που εξάγονται στις αγορές της ΕΕ· 

6. εκφράζει ανησυχία για την κατάσταση σχετικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων στη 

Γεωργία, ιδίως στους τομείς της ασφάλειας στην εργασία, της παιδικής εργασίας και της 

ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι· χαιρετίζει συνεπώς τις βελτιώσεις που επέφερε η 

πρόσφατα εγκριθείσα νομοθεσία της Γεωργίας για την εργασιακή ασφάλεια και την υγεία 

και ζητεί μετ’ επιτάσεως την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή της· σημειώνει 

ωστόσο με ανησυχία ότι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας που δημιουργήθηκε 
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πρόσφατα δεν έχει τη δυνατότητα να επιθεωρεί χώρους εργασίας χωρίς την προηγούμενη 

συγκατάθεση του εργοδότη και ότι οι συστάσεις που εκδίδονται μετά από επιθεώρηση 

δεν είναι νομικά δεσμευτικές· καλεί μετ’ επιτάσεως την κυβέρνηση της Γεωργίας να 

εγκαθιδρύσει ένα ολοκληρωμένο και ανεξάρτητο σύστημα επιθεώρησης εργασίας που 

θα αφορά πρότυπα εργασίας πέραν της εργασιακής ασφάλειας και υγείας καθώς και 

αρχές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης· ζητεί από τη Γεωργία να εφαρμόσει 

αποτελεσματικά τις συμβάσεις της ΔΟΕ· 

7. διαπιστώνει ότι η Γεωργία έχει δεσμευτεί να εφαρμόσει αποτελεσματικά τις πολυμερείς 

περιβαλλοντικές συμφωνίες στο πλαίσιο του κεφαλαίου για το εμπόριο και τη βιώσιμη 

ανάπτυξη, το οποίο απαιτεί περαιτέρω βελτίωση· 

8. χαιρετίζει την πρόσφατη κύρωση από τη Γεωργία της σύμβασης του Συμβουλίου της 

Ευρώπης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών 

και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) καθώς και τη 

δημιουργία διυπηρεσιακής επιτροπής για την ισότητα των φύλων, τη βία κατά των 

γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία· 

9. στηρίζει τις συνεχείς προσπάθειες της Γεωργίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς 

καθώς και την εφαρμογή της στρατηγικής της για την καταπολέμηση της διαφθοράς και 

του αντίστοιχου σχεδίου δράσης· επιδοκιμάζει τις υψηλές επιδόσεις της στον δείκτη 

αντίληψης της διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας για το 2017 σύμφωνα με τις 

δεσμεύσεις της Ατζέντας Σύνδεσης και επισημαίνει ότι η Γεωργία καταλαμβάνει την 

υψηλότερη θέση στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας που δεν 

ανήκει στην ΕΕ και ότι αποτελεί το 46ο λιγότερο διεφθαρμένο κράτος επί συνόλου 175 

στο δείκτη αντίληψης της διαφθοράς· 

10. προτρέπει τις γεωργιανές αρχές να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν περαιτέρω ένα 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα ευαισθητοποίησης του κοινού, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί 

ότι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΠΜΜΜΕ), οι εταιρείες, οι γεωργοί 

και οι πολίτες εν γένει είναι πλήρως ενήμεροι όσον αφορά τις ευκαιρίες και τα οφέλη που 

προσφέρει η DCFTA και τα διαθέσιμα προγράμματα στήριξης· χαιρετίζει τις 

προσπάθειες που έχουν ήδη καταβληθεί υπό τη μορφή δικτυακών τόπων ανταλλαγής 

πληροφοριών· 

11. ενθαρρύνει όλες τις προσπάθειες που αποσκοπούν στην προοδευτική προσέγγιση με τους 

τεχνικούς κανόνες και τα πρότυπα της ΕΕ και οδηγούν στη σταδιακή οικονομική 

ενσωμάτωση της Γεωργίας στην εσωτερική αγορά της ΕΕ· 

12. σημειώνει ότι, παρότι η έγκριση το 2014 του νόμου για την εξάλειψη όλων των μορφών 

διακρίσεων αποτέλεσε σημαντικό επίτευγμα, αναμένεται περαιτέρω πρόοδος για να 

ενισχυθεί η προστασία, μέσω, τόσο μιας νομοθετικής επικαιροποίησης όσο και των 

αναγκαίων εκτελεστικών μέτρων, ώστε η νομοθεσία να αναπτύξει πλήρη αποτελέσματα· 

13. χαιρετίζει τη συμμετοχή της Γεωργίας στην Ενεργειακή Κοινότητα· καλεί την Επιτροπή 

να παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας και να ασκεί πίεση για 

την εφαρμογή της συμφωνίας με ταχύτητα και διαφάνεια, ιδίως σε ό,τι αφορά την 

ευθυγράμμισή της με την αγορά της ΕΕ και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· 

14. χαιρετίζει την προσχώρηση της Γεωργίας στην πανευρωμεσογειακή σύμβαση σχετικά με 
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τους κανόνες καταγωγής, η οποία θα καταστήσει δυνατή τη σώρευση καταγωγής στο 

πλαίσιο της DCFTA· ενθαρρύνει τη Γεωργία να προσχωρήσει και στη σύμβαση για την 

κοινή διαμετακόμιση· 

15. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν κάθε δυνατό 

μέσο για να ενθαρρύνουν και να βοηθήσουν τη Γεωργία στις προσπάθειές της να 

εφαρμόσει αποτελεσματικά την DCFTA και επισημαίνει ότι η βιώσιμη εφαρμογή της 

DCFTA δεν μπορεί να εξαρτάται αποκλειστικά από τη συνδρομή από πλευράς ΕΕ, αλλά 

ότι απαιτεί ανεξάρτητη διαχείριση από την πλευρά της Γεωργίας προκειμένου να 

αυξηθούν οι εμπορικές ροές, να μειωθεί η γραφειοκρατία και να απλοποιηθούν οι 

διοικητικές διαδικασίες· καλεί και τις δύο πλευρές να προσφέρουν μεγαλύτερη στήριξη 

στις ΠΜΜΜΕ και να παράσχουν τεχνική βοήθεια. καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή 

να μελετήσει το ενδεχόμενο συγκρότησης ομάδας στήριξης για τη Γεωργία, παρόμοιας 

με αυτή που έχει δημιουργηθεί για την Ουκρανία· 

16. επισημαίνει ότι η αξιολόγηση της εφαρμογής της DCFTA επικεντρώνεται κατά κύριο 

λόγο στις εμπορικές ροές και τους εμπορικούς φραγμούς· καλεί την Επιτροπή να 

παρακολουθεί δεόντως και να αξιολογεί την εφαρμογή της DCFTA, αποδίδοντας 

ιδιαίτερη προσοχή στη μεταφορά και εφαρμογή του κεκτημένου, καθώς και στον 

αντίκτυπο στη γεωργιανή κοινωνία, και να παρέχει ετησίως στο κοινό ολοκληρωμένα 

στοιχεία, μεταξύ άλλων όσον αφορά την τεχνική και χρηματοδοτική στήριξη που 

προσφέρει η ΕΕ· 
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