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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: 

1. megjegyzi, hogy az EU Grúzia legfontosabb kereskedelmi partnere – a teljes 

kereskedelmi forgalom közel egyharmadát teszi ki –, vezető donor és az országba 

érkező közvetlen külföldi befektetésekből is az EU részesedése a legmagasabb; 

2. úgy véli, hogy a jogszabályok uniós vívmányokhoz közelítése a DCFTA 

kulcsdimenziója, mivel az uniós piachoz való tényleges hozzáférés és a reform nagyban 

függ a vonatkozó jogszabályok megfelelő végrehajtásától és érvényesítésétől; tudatában 

van annak, hogy ez milyen jelentős kihívást jelent a grúz kormányzat, intézmények és 

közigazgatás számára, és ösztönzi a Bizottságot, hogy nyújtson megfelelő technikai és 

pénzügyi támogatást; üdvözli a Grúzia által már végrehajtott széles körű politikai és 

gazdasági reformokat, és további előrehaladást szorgalmaz, például az egészségügyi és 

növény-egészségügyi intézkedések (nevezetesen az élelmiszer-biztonság ellenőrzése 

terén való intézményi kapacitásépítés tekintetében), a demokratikus intézmények 

megerősítését, a közbeszerzés, a szabályozási kérdések és a megfelelőségértékelési 

eljárások, a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok, a vállalkozásokra és a vámeljárásokra 

nehezedő jogi és adminisztrációs terhek terén a felek által a DCFTA-ban megállapított 

határidőknek és a pluralista demokrácia konszolidálásának megfelelően; 

3. úgy véli, hogy hasznos lenne a grúz hatóságokat időről időre bevonni a vonatkozó 

jogszabályok kidolgozásába, hogy a folyamat inkluzívabbá váljon, és Grúzia számára 

csökkenjenek az átmeneti költségek, és felhívja a Bizottságot, hogy teljes mértékben 

használja ki az előzetes információmegosztási mechanizmusokat; 

4. úgy véli, hogy a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás (DCFTA) 

keretében vállalt kötelezettségek további teljesítése új légkört teremt majd a gazdasági 

kapcsolatokhoz, illetve a kereskedelem és a befektetések fejlesztéséhez és hozzájárul a 

gazdasági szerkezetátalakításhoz; 

5. elégedetten állapítja meg, hogy egyes új termékeket elkezdtek az EU-ba exportálni, 

noha Grúzia továbbra is túlnyomórészt mezőgazdasági árucikkeket és nyersanyagokat 

exportál; ösztönzi a Bizottságot, hogy támogassa Grúziát azon területek azonosításában, 

amelyek tovább erősíthetik a gazdasági diverzifikációt, valamint azok kiemeltként 

kezelésében a DCFTA végrehajtása során; ajánlja, hogy Grúzia fontolja meg egy 

diverzifikációs stratégia lehetőségét az uniós piacra exportált termékek vonatkozásában; 

6. aggódik a munkavállalói jogok grúziai helyzete miatt, különösen a munkahelyi 

biztonság, a gyermekmunka és az egyesülési szabadság terén; ezért üdvözli a 

közelmúltban elfogadott grúz jogszabályok által a munkahelyi egészségvédelem és 

biztonság tekintetében bevezetett javulásokat, és sürgeti e szabályok teljes körű, 

hatékony végrehajtását; ugyanakkor aggodalommal veszi tudomásul, hogy a 

közelmúltban létrehozott munkaügyi felügyeleti osztály nem ellenőrizhet 

munkahelyeket a munkáltató előzetes beleegyezése nélkül, és hogy egy ellenőrzést 

követően kiadott ajánlások jogilag nem kötelező erejűek; sürgeti a grúz kormányt, hogy 

hozzon létre egy teljes körű és független munkaügyi ellenőrzési rendszert, amely a 
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munkahelyi egészségvédelem és biztonság munkaügyi standardjait és a vállalatok 

társadalmi felelősségvállalásának elveit fedné le; felszólít az ILO munkaügyi 

egyezmények Grúzia általi hatékony végrehajtására; 

7. megjegyzi, hogy a kereskedelemről és fenntartható fejlődésről szóló fejezetben Grúzia 

kötelezettséget vállalt a multilaterális környezetvédelmi megállapodások hatékony 

végrehajtására, amin még javítani kell; 

8. üdvözli, hogy Grúzia a közelmúltban ratifikálta az Európa Tanács nőkkel szembeni 

erőszak és kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló 

egyezményét (isztambuli egyezmény) és azt, hogy létrehozta a nemek közötti 

egyenlőséggel, a nőkkel szembeni erőszakkal és a kapcsolati erőszakkal foglalkozó 

ügynökségközi bizottságot; 

9. támogatja Grúzia folyamatos korrupcióellenes erőfeszítéseit, valamint korrupcióellenes 

stratégiájának és a kapcsolódó cselekvési terv végrehajtását; méltatja Grúzia 

teljesítményét a Transparency International 2017-es korrupcióérzékelési indexében 

(összhangban a társulási menetrendbeli kötelezettségvállalásokkal), és megjegyzi, hogy 

Grúzia a legelőkelőbb helyet foglalja el az EU–Kelet-Európa és Közép-Ázsia régióban, 

valamint a 46. legkevésbé korrupt nemzet a korrupcióérzékelési index szerint; 

10. ösztönzi a grúz hatóságokat, hogy továbbra is dolgozzanak ki és hajtsanak végre egy 

átfogó figyelemfelkeltő programot annak biztosítására, hogy a mikro-, kis- és közepes 

vállalkozások (mkkv-k), a mezőgazdasági termelők és általában az állampolgárok teljes 

körű tájékoztatást kapjanak a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás 

által nyújtott lehetőségekről és kedvezményekről, valamint a rendelkezésre álló 

támogatási programokról; üdvözli az információmegosztó honlapok formájában már 

megtett erőfeszítéseket; 

11. ösztönöz minden olyan erőfeszítést, amelynek célja az uniós műszaki előírásokhoz és 

szabványokhoz való fokozatos közelítés, amely Grúziának az EU belső piacába való 

fokozatos gazdasági integrációjához vezet; 

12. megjegyzi, hogy bár a megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló 

törvény 2014-es elfogadása fontos eredményt jelent, további előrelépésre van szükség a 

védelem megerősítése érdekében mind a jogalkotás frissítése, mind a szükséges 

végrehajtási intézkedések révén a jogszabályok teljes hatásának eléréséhez; 

13. üdvözli Grúzia tagságát az Energiaközösségben; felhívja a Bizottságot, hogy kövesse 

nyomon szorosan az energiapiac fejleményeit és ragaszkodjon a megállapodás gyors és 

átlátható végrehajtásához, különös tekintettel az uniós piaccal és a megújuló energiával 

való összehangolására; 

14. üdvözli Grúzia csatlakozását a pán-euromediterrán származási szabályokról szóló 

egyezményhez, amely lehetővé fogja tenni a származási kumulációt a DCFTA 

keretében; ösztönzi Grúziát, hogy ehhez hasonlóan csatlakozzon az egységes 

árutovábbítási eljárásról szóló egyezményhez is; 

15. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy továbbra is használjanak fel minden 

lehetséges eszközt Grúzia ösztönzésére és támogatására a mélyreható és átfogó 
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szabadkereskedelmi megállapodás hatékony végrehajtására irányuló erőfeszítéseiben, 

emlékeztetve arra, hogy a DCFTA fenntartható végrehajtása nem alapulhat kizárólag az 

EU segítségnyújtásán, hanem Grúzia független fellépését is megköveteli, hogy 

ösztönözzék a nagyobb kereskedelmi forgalmat, a bürokratikus terhek csökkentését és 

az adminisztratív eljárások egyszerűsítését; felhívja mindkét felet, hogy nyújtsanak 

nagyobb támogatást az mkkv-knak és gondoskodjanak a technikai segítségnyújtásról; 

sürgeti a Bizottságot, hogy vegye fontolóra egy Grúziát támogató csoport felállítását, 

hasonlóan az Ukrajna számára létrehozott csoporthoz; 

16. megállapítja, hogy a DCFTA végrehajtásának értékelése túlságosan is a kereskedelmi 

forgalomra és a kereskedelmet gátló akadályokra összpontosít; felhívja a Bizottságot, 

hogy megfelelően kövesse nyomon és értékelje a DCFTA végrehajtását, külön 

figyelmet fordítva a vívmányok átültetésére és végrehajtására, valamint a grúz 

társadalomra gyakorolt hatásra, és készítsen nyilvános és átfogó éves jelentést, többek 

között az EU által nyújtott technikai és pénzügyi támogatásról is. 
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