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SUGESTII 

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru afaceri externe, care este 

comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 

fi adoptată: 

1. observă că UE este cel mai important partener comercial al Georgiei, schimburile cu UE 

reprezentând aproape o treime din schimburile comerciale totale ale Georgiei, Uniunea 

fiind, de asemenea, cel mai important donator și actorul responsabil de cel mai mare 

procent de investiții străine directe în această țară; 

2. consideră că apropierea reglementărilor de acquis-ul UE este o componentă esențială a 

acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător (DCFTA), deoarece accesul efectiv 

la piața UE și reforma depind în foarte mare măsură de punerea în aplicare 

corespunzătoare și de asigurarea respectării legislației relevante; este conștient de 

provocarea majoră pe care o presupune acest lucru pentru guvernanța, instituțiile și 

administrația publică din Georgia și încurajează Comisia să ofere sprijin tehnic și 

financiar adecvat; salută reformele politice și economice extinse realizate deja de Georgia 

și încurajează realizarea de progrese suplimentare, de exemplu, în domeniul măsurilor 

sanitare și fitosanitare (în special, în ceea ce privește consolidarea capacităților 

instituționale pentru controlul siguranței alimentare), al consolidării instituțiilor 

democratice, al achizițiilor publice, al aspectelor legate de reglementare și al procedurilor 

de evaluare a conformității, al drepturilor de proprietate intelectuală, al sarcinilor 

administrative și juridice impuse întreprinderilor și al procedurilor vamale, în 

conformitate cu termenele convenite de părți în cadrul acordului de liber schimb 

aprofundat și cuprinzător (DCFTA), precum și în ceea ce privește consolidarea unei 

democrații pluraliste; 

3. consideră că implicarea autorităților georgiene încă din etapa de elaborare a legislației 

relevante ar fi utilă pentru ca procesul să devină mai incluziv și pentru a reduce costurile 

de tranziție pentru Georgia și invită Comisia Europeană să utilizeze pe deplin 

mecanismele de schimb de informații ex-ante; 

4. consideră că îndeplinirea în continuare a obligațiilor în cadrul acordului de liber schimb 

aprofundat și cuprinzător (DCFTA) va crea un nou climat pentru relațiile economice și 

pentru dezvoltarea comerțului și a investițiilor și va contribui la restructurarea economică; 

5. constată cu satisfacție că unele produse noi au început să fie exportate în UE, cu toate că 

Georgia exportă în continuare în principal produse agricole de bază și materii prime; 

încurajează Comisia să sprijine Georgia să identifice domeniile care ar putea stimula și 

mai mult diversificarea economică și să le ofere prioritate în procesul de punere în 

aplicare a acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător; recomandă ca Georgia să 

aibă în vedere o strategie de diversificare în ceea ce privește coșul de produse exportate 

către piețele din UE; 

6. este profund îngrijorat de situația drepturilor lucrătorilor în Georgia, în special în 

domeniile siguranței la locul de muncă, al muncii copiilor și al libertății de asociere; 

salută, prin urmare, îmbunătățirile aduse de legea aprobată recent în Georgia privind 

siguranța și sănătatea la locul de muncă și solicită punerea în aplicare deplină și eficientă 

a acesteia; constată cu îngrijorare totuși că Departamentul pentru inspecția muncii, creat 
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recent, nu are dreptul de a inspecta locurile de muncă fără consimțământul prealabil al 

angajatorului și că recomandările emise în urma unei inspecții nu sunt obligatorii din 

punct de vedere juridic; îndeamnă guvernul georgian să instituie un sistem de inspecție a 

muncii de sine stătător și independent, în al cărui domeniu de competență să intre 

standardele în domeniul muncii, care nu se limitează la aspectele legate de siguranța și 

sănătatea la locul de muncă, precum și principiile referitoare la responsabilitatea socială 

a întreprinderilor; solicită implementarea eficace de către Georgia a convențiilor OIM în 

domeniul muncii; 

7. observă că Georgia s-a angajat să pună eficient în aplicare acordurile multilaterale din 

domeniul mediului, în temeiul capitolului privind comerțul și dezvoltarea durabilă, care 

trebuie îmbunătățit în continuare; 

8. salută recenta ratificare de către Georgia a Convenției Consiliului Europei privind 

prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția 

de la Istanbul) și înființarea unei Comisii privind egalitatea de gen, violența împotriva 

femeilor și violența domestică, cu participarea mai multor agenții; 

9. sprijină eforturile continue depuse de Georgia în vederea combaterii corupției, precum și 

punerea în aplicare a strategiei sale anticorupție și a planului de acțiune corespunzător; 

felicită Georgia pentru bunele performanțe în ceea ce privește Indicele de percepție a 

corupției pe 2017 întocmit de organizația Transparency International, în conformitate cu 

angajamentele din cadrul programului de asociere, și constată că Georgia se clasează cel 

mai bine din regiune în rândul statelor care nu fac parte din UE din Europa de Est și Asia 

Centrală, ocupând locul 46 din 175 în clasamentul celor mai puțin corupte națiuni, 

conform Indicelui de percepere a corupției; 

10. încurajează autoritățile georgiene să elaboreze și să implementeze în continuare un 

program cuprinzător de sensibilizare a publicului, pentru a asigura faptul că 

microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii (MIMM-urile), agricultorii și 

cetățenii, în general, sunt pe deplin informați cu privire la oportunitățile și avantajele 

oferite de DCFTA și de programele de sprijin disponibile; salută eforturile depuse deja 

sub forma site-urilor web pentru schimburi de informații; 

11. încurajează toate eforturile care vizează aproprierea treptată de reglementările și 

standardele tehnice ale UE, care să conducă la integrarea economică treptată a Georgiei 

pe piața internă a UE; 

12. observă că, deși adoptarea în 2014 a Legii privind eliminarea tuturor formelor de 

discriminare a constituit o realizare importantă, sunt așteptate în continuare progrese în 

vederea consolidării protecției, atât prin actualizarea legislativă, cât și prin măsurile 

necesare de punere în aplicare, pentru ca legislația să aibă un impact deplin; 

13. salută apartenența Georgiei la Comunitatea Energiei; invită Comisia să monitorizeze 

îndeaproape evoluțiile de pe piața energiei și să insiste asupra transpunerii în practică 

rapide și transparente a acordului, în special în ceea ce privește armonizarea sa cu piața 

Uniunii și energia din surse regenerabile; 

14. salută aderarea Georgiei la Convenția paneuromediteraneeană cu privire la regulile de 

origine, care va permite cumulul de origine în cadrul acordului de liber schimb aprofundat 
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și cuprinzător; încurajează Georgia, de asemenea, să adere la Convenția privind un regim 

de tranzit comun; 

15. invită Consiliul și Comisia să facă uz în continuare de toate pârghiile posibile pentru a 

încuraja și a asista Georgia în eforturile sale de implementare eficace a DCFTA și 

reamintește că punerea în aplicare sustenabilă a DCFTA nu se poate baza doar pe asistența 

din partea UE, ci necesită, de asemenea, administrarea independentă din partea Georgiei, 

cu scopul de a promova intensificarea fluxurilor comerciale, reducerea sarcinilor 

birocratice și simplificarea procedurilor administrative; face apel la ambele părți să ofere 

mai mult sprijin MIMM-urilor și să furnizeze asistență tehnică; îndeamnă Comisia 

Europeană să ia în calcul înființarea unui grup de sprijin pentru Georgia, asemănător celui 

înființat pentru Ucraina; 

16. ia act de faptul că evaluarea punerii în aplicare a DCFTA se concentrează în mare măsură 

pe fluxurile comerciale și pe barierele din calea comerțului; invită Comisia Europeană să 

monitorizeze și să evalueze în mod corespunzător punerea în aplicare a DCFTA, acordând 

o atenție deosebită transpunerii și punerii în aplicare a acquis-ului, precum și impactului 

asupra societății georgiene și solicită să se prezinte rapoarte anuale publice și 

cuprinzătoare, referitoare inclusiv la sprijinul tehnic și financiar oferit de UE. 
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