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SUGGESTIES

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. steunt de onverwijlde opening van onderhandelingen over een diepe en brede 
vrijhandelsovereenkomst, zodat Georgië de betrekkingen met zijn grootste handelspartner 
verder kan intensiveren, hetgeen noodzakelijk is om de economische groei in Georgië in 
stand te houden, alsmede om de economische crisis en de schade als gevolg van de oorlog 
met Rusland over Zuid-Ossetië en Abchazië in 2008 te boven te komen;

2. benadrukt dat rekening moet worden gehouden met de aanzienlijke inspanningen die de 
Georgische regering de afgelopen jaren unilateraal heeft ontplooid om de economie van 
het land open te stellen door invoering van zeer lage industriële tarieven, goedkeuring van 
een voor het bedrijfsleven en investeringen bevorderlijk wet- en regelgevingskader en 
handhaving van de rechtsstaat; 

3. dringt erop aan het proces voor de validatie van de noodzakelijke voorwaarden voor een 
diepe en brede vrijhandelsovereenkomst, zoals uiteengezet in het actieplan EU-Georgië, te 
versnellen, daar dit proces buitensporige kosten voor de Georgische economie en 
verlegging van het handelsverkeer met zich meebrengt;

4. verzoekt het onderhandelingsmandaat op te stellen om grotere flexibiliteit ten aanzien van 
onderwerpen zoals Georgische landbouwexport mogelijk te maken, hierin een reeks 
verplichtingen op te nemen met betrekking tot belangrijke handelgerelateerde 
hoofdstukken zoals niet-tarifaire belemmeringen, handelsbevordering, regels van 
oorsprong en investeringen, en daarnaast onder het actieplan ressorterende maatregelen te 
voltooien; 

5. spoort Georgië aan om voor ondernemingen gunstige hervormingen door te voeren, zijn 
stelsel voor belastinginning en zijn mechanisme voor het beslechten van contractuele 
geschillen te verbeteren, te blijven investeren in zijn infrastructuur en bestaande 
ongelijkheden te bestrijden, met name in plattelandsgebieden.


