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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по външни работи 
да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. да се подкрепи започването на преговори относно задълбочена и всеобхватна зона 
за свободна търговия (ЗВЗСТ) възможно най-бързо, за да може Грузия да се 
интегрира още по-тясно с най-големия си търговски партньор, което е необходимо 
за да се поддържа икономическият растеж на Грузия и да се преодолеят 
икономическата криза и щетите, нанесени от войната с Русия относно Южна Осетия 
и Абхазия през 2008 г.;

2. да бъдат отчетени значителните усилия, положени едностранно от грузинското 
правителство през последните години за отваряне на икономиката на страната чрез 
установяването на много ниски мита за промишлените стоки, за приемане на правна 
и нормативна рамка, водеща до предприемачество и инвестиции, и за укрепване на 
принципите на правовата държава; 

3. да се ускори процесът на официално утвърждаване на предварителните условия за 
ЗВЗСТ, изложени в плана за действие ЕС – Грузия, които изискват значителни 
средства от грузинската икономика и водят до отклонения при търговския обмен;

4. да се създаде мандат за преговори, за да се позволи повече гъвкавост по отношение 
на въпроси като селскостопанския износ на Грузия и да се включат поетапни 
ангажименти, обхващащи ключови глави, свързани с търговията, като например 
нетарифни бариери, улесняване на търговията, правила за произход и инвестиции, и 
за да се завършат дейностите в области, влизащи в плана за действие; 

5. да се насърчи Грузия да извърши реформи за насърчаване на стопанската дейност, 
да подобри възможностите си за събиране на данъци и своя механизъм за 
разрешаване на спорове чрез договаряне, да продължи да инвестира в 
инфраструктура и да се бори със съществуващите неравенства, най-вече в селските 
райони.


