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WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, właściwej 
dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. uważa, że należy poprzeć rozpoczęcie negocjacji w sprawie DCFTA w możliwie krótkim 
terminie, tak aby umożliwić bliższą integrację Gruzji z jej największym partnerem 
handlowym, co jest konieczne dla utrzymania wzrostu gospodarczego Gruzji oraz 
pokonania kryzysu gospodarczego i zniwelowania szkód spowodowanych wojną z Rosją 
o Osetię Południową i Abchazję w 2008 r.;

2. uważa, że należy wziąć pod uwagę znaczące starania poczynione jednostronnie przez rząd 
gruziński w ostatnich latach na rzecz otwarcia gospodarki krajowej poprzez ustalenie 
bardzo niskich stawek przemysłowych, na rzecz przyjęcia ram prawnych i regulacyjnych 
sprzyjających przedsiębiorstwom i inwestycjom oraz na rzecz egzekwowania rządów 
prawa; 

3. uważa, że należy przyspieszyć proces zatwierdzania warunków wstępnych DFCTA 
określonych w planie działania UE-Gruzja, które wiążą się z nadmiernymi kosztami dla 
gospodarki gruzińskiej i prowadzą do zmiany kierunku handlu;

4. uważa, że należy ustalić mandat negocjacyjny w celu zwiększenia elastyczności w 
kwestiach takich jak wywóz gruzińskich produktów rolnych oraz w celu uwzględnienia 
kolejnych zobowiązań obejmujących główne rozdziały związane z handlem, takie jak 
bariery pozataryfowe, ułatwienia w handlu, reguły pochodzenia i inwestycje, oraz w celu 
zakończenia działań w obszarach uwzględnionych w planie działania; 

5. uważa, że należy wspierać Gruzję w dążeniu do przeprowadzenia reform sprzyjających 
przedsiębiorstwom, w zwiększaniu skuteczności poboru podatków i doskonaleniu 
mechanizmu rozstrzygania sporów dotyczących umów, w kontynuowaniu inwestycji w 
infrastrukturę oraz w zwalczaniu istniejących nierówności, w szczególności na obszarach 
wiejskich. 


