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NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. podporuje čo najrýchlejšie začatie rokovaní o rozsiahlej a komplexnej zóne voľného 
obchodu, aby sa Gruzínsko mohlo užšie prepojiť so svojím najväčším obchodným 
partnerom, čo je nevyhnutnou podmienkou toho, aby si táto krajina udržala hospodársky 
rast a prekonala hospodársku krízu a škody spôsobené vojnou s Ruskom o Južné Osetsko 
a Abcházsko v roku 2008;

2. požaduje, aby sa zohľadnilo značné jednostranné úsilie gruzínskej vlády v uplynulých 
rokoch o otvorenie hospodárstva krajiny spočívajúce v tom, že zaviedla veľmi nízke 
priemyselné clá, prijala právny a regulačný rámec uľahčujúci obchod a investície 
a uplatňovala zásady právneho štátu;

3. vyzýva na urýchlenie procesu posudzovania predbežných podmienok pre rozsiahlu 
a komplexnú zónu voľného obchodu stanovených v Akčnom pláne EÚ – Gruzínsko, ktoré 
so sebou prinášajú nadmerné náklady pre gruzínske hospodárstvo a spôsobujú 
presmerovanie obchodu;

4. vyzýva, aby sa stanovil mandát na rokovania s cieľom umožniť väčšiu pružnosť 
v otázkach ako gruzínsky vývoz poľnohospodárskych produktov a začleniť postupné 
záväzky vzťahujúce sa na kľúčové kapitoly súvisiace s obchodom, ako sú necolné 
prekážky, uľahčenie obchodu, pravidlá o pôvode a investícií, ako aj dokončiť kroky 
v oblastiach, ktorých sa týka akčný plán;

5. nabáda Gruzínsko, aby uskutočnilo reformy podporujúce obchod, zlepšilo svoje možnosti 
v oblasti výberu daní, ako aj mechanizmus urovnávania sporov a aby pokračovalo 
v investíciách do svojej infraštruktúry a bojovalo proti existujúcim nerovnostiam, najmä 
vo vidieckych oblastiach.


