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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. να υποστηρίξει την έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με τη δημιουργία μιας εκτενούς 
και ολοκληρωμένης ζώνης ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA) όσο το δυνατό ταχύτερα 
έτσι ώστε να υπάρξει για τη Γεωργία μια μεγαλύτερη ενσωμάτωση με τους 
σημαντικότερους εμπορικούς της εταίρους, πράγμα το οποίο είναι απαραίτητο ώστε να 
διατηρηθεί η οικονομική ανάπτυξη της Γεωργίας και να αντιμετωπιστεί η οικονομική 
κρίση και η ζημία που προκλήθηκε από τον πόλεμο με τη Ρωσία για τη Νότια Οσετία και 
την Αμπχαζία το 2008·

2. να λάβει υπόψη τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν πραγματοποιηθεί μονομερώς τα 
πρόσφατα έτη από την κυβέρνηση της Γεωργίας για να ανοίξει η οικονομία της χώρας 
θεσπίζοντας πολύ χαμηλούς βιομηχανικούς δασμούς, εγκρίνοντας ένα νομικό και 
ρυθμιστικό πλαίσιο που συμβάλλει θετικά στις επενδύσεις και τις επιχειρήσεις, καθώς και 
επιβάλλοντας το κράτος δικαίου· 

3. να επιταχύνει τη διαδικασία επικύρωσης των προϋποθέσεων για DCFTA που 
καθορίζονται στο πρόγραμμα δράσης ΕΕ-Γεωργία, που συνεπάγεται υπερβολικές δαπάνες 
για την οικονομία της Γεωργίας και λειτουργεί αποτρεπτικά για το εμπόριο· 

4. να καθορίσει διαπραγματευτική εντολή που θα επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία σε θέματα 
όπως οι εισαγωγές γεωργικών προϊόντων της Γεωργίας και θα συμπεριλαμβάνει 
διαδοχικές δεσμεύσεις που θα καλύπτουν βασικά κεφάλαια τα οποία αφορούν το εμπόριο, 
όπως τα μη δασμολογικά εμπόδια, η διευκόλυνση του εμπορίου, οι κανόνες προέλευσης 
και οι επενδύσεις και που θα συμπληρώνει δράσεις σε τομείς οι οποίοι καλύπτονται από 
το πρόγραμμα δράσης· 

5. να ενθαρρύνει τη Γεωργία να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις υπέρ της επιχειρηματικότητας, 
να βελτιώσει το δυναμικό συλλογής φόρων της και το μηχανισμό επίλυσης διαφορών που 
προκύπτει από συμβατικές της υποχρεώσεις, να συνεχίσει να επενδύει στις υποδομές της 
καθώς και να καταπολεμά τις υφιστάμενες ανισότητες, ειδικότερα στις αγροτικές 
περιοχές. 


