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SUGESTII

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru afaceri externe, competentă 
în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. să sprijine începerea cât mai rapidă a negocierilor pentru o ZLSAC, astfel încât Georgia să 
fie mai bine integrată cu cel mai mare partener comercial al său, lucru necesar pentru 
susținerea creșterii economice în Georgia și pentru depășirea crizei economice și a 
daunelor provocate de războiul cu Rusia din 2008 în legătură cu Osetia de Sud și Abhazia;

2. să ia în considerare eforturile considerabile depuse unilateral de guvernul georgian în 
ultimii ani pentru deschiderea economiei naționale, prin stabilirea unor tarife industriale 
foarte scăzute, prin adoptarea unui cadru legal de reglementare favorabil întreprinderilor și 
investițiilor și prin respectarea statului de drept; 

3. să accelereze procesul de validare a condițiilor preliminare pentru o ZLSAC, astfel cum 
au fost definite în planul de acțiune UE-Georgia, condiții care implică costuri excesive 
pentru economia Georgiei și duc la redirecționarea schimburilor comerciale;

4. să instituie un mandat de negociere care să permită o mai mare flexibilitate în privința 
anumitor aspecte cum ar fi exporturile agricole din Georgia și care să includă angajamente 
consecutive referitoare la capitole esențiale legate de schimburile comerciale, cum ar fi 
barierele netarifare, facilitarea schimburile comerciale, normele privind originea și 
investițiile; să ducă la bun sfârșit acțiunile în domeniile prevăzute de planul de acțiune; 

5. să încurajeze Georgia să continue reformele în favoarea întreprinderilor, să își 
îmbunătățească capacitatea de colectare a impozitelor și mecanismele de soluționare a 
litigiilor în materie contractuală, să continue investițiile în infrastructură și să lupte 
împotriva inegalităților existente, mai ales în zonele rurale.


