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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Il-Ftehim ta' Assoċjazzjoni (FA) bejn l-Unjoni Ewropea (UE) u l-Ġeorġja, innegozzjat fil-

qafas tas-Sħubija tal-Lvant mill-2012 sal-2013, isegwi l-mudell tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni 

bejn l-UE u l-Ukraina li jinkludi l-aktar ftehim ta' kummerċ ħieles ambizzjuż li l-UE qatt 

innegozzjat ma' pajjiż terz, apparti l-pajjiżi taż-Żona Ekonomika Ewropea. 

 

Billi tistabbilixxi Żona ta' Kummerċ Ħieles Approfondita u Komprensiva (DCFTA)1 mal-UE, 

il-Ġeorġja għandha żżid l-aċċess għas-suq tagħha għall-akbar unjoni ekonomika, billi tadotta 

impenni vinkolanti dwar l-adozzjoni ta' liġijiet, standards u valuri komuni, filwaqt li l-UE se 

tibbenefika minn flussi kummerċjali aktar mexxejja u kundizzjonijiet ta' investiment aħjar fil-

Ġeorġja. Id-DCFTA tinkludi għadd ta' dispożizzjonijiet immirati lejn ir-riforma tal-politiki 

kummerċjali tal-Ġeorġja u tal-politiki tagħħha relatati mal-kummerċ, f'konformità mal-acquis 

tal-UE u abbażi tiegħu. Dawn se jippermettu l-modernizzazzjoni tal-ekonomija, l-ankrar 

talinvestiment tal-UE fil-pajjiż, u ambjent ta' politika aħjar u aktar prevedibbli.  

 

Aċċess għas-suq 

Id-DCFTA tipprevedi l-eliminazzjoni totali tad-dazji tal-importazzjoni kollha u projbizzjoni 

tad-dazji tal-esportazzjoni fuq il-prodotti kollha min-naħa tal-UE mid-data tad-dħul fis-seħħ 

tal-Ftehim. Uħud mill-prodotti agrikoli biss (l-aktar il-prodotti li joriġinaw mill-annimali, 

zokkor u l-prodotti taċ-ċereali), li huma meqjusin bħala sensittivi fl-UE, se jkunu soġġetti 

għall-monitoraġġ tal-flussi kummerċjali. Barra minn hekk, numru limitat ta' frott u ħaxix, li 

huma soġġetti għal prezzijiet ta' dħul fl-UE, se jiġu liberalizzati fi ħdan il-kwoti tariffarji li 

jkopru l-flussi kummerċjali tradizzjonali. 
 
Regoli tal-oriġini 
 
Il-Ġeorġja se tapplika r-regoli tal-oriġini li jagħmluha possibbli li tissieħeb mal-Konvenzjoni 

Pan-Ewro-Mediterranja (PEM); din toħloq żona ta' kumulazzjoni tal-proċessi ta' manifattura 

mal-UE u membri oħrajn tal-PEM u trawwem integrazzjoni ekonomika reġjonali b'mod 

pożittiv għall-kummerċ tal-prodotti. 
 
Servizzi u stabbiliment 
 
L-UE u l-Ġeorġja jipprovdu lil xulxin aċċess għas-suq għas-servizzi transkonfinali f'firxa 

wiesgħa ta' oqsma, lil hinn mill-impenji stabbiliti fil-GATS. Barra minn hekk, il-partijiet 

qablu fuq aċċess estensiv għall-istabbiliment f'firxa wiesgħa ta' setturi, li huma akkumpanjati 

mill-hekk imsejħa dispożizzjonijiet dwar 'il-modalità 4', li jippermettu lill-persunal kwalifikat 

jaħdem fuq bażi temporanja fl-UE jew fil-Ġeorġja, f'setturi koperti mid-dispożizzjonijiet 

dwar l-istabbiliment. 
 
 

                                                 
1 It-Titolu IV tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni. 
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Proprjetà intellettwali 
 
Il-partijiet jinfurzaw l-impenn tagħhom għall-protezzjoni tal-proprjetà intellettwali lil hinn 

mid-dispożizzjonijiet dwar il-Ftehim tad-WTO dwar l-Aspetti tad-Drittijiet tal-Proprjetà 

Intellettwali Relatati mal-Kummerċ (TRIPS). Dawn jikkonċernaw il-protezzjoni estiża tad-

drittijiet tal-proprjetà intelletwali differenti (jiġifieri l-marki kummerċjali, il-privattivi, id-

disinn, il-varjetajiet ta' pjanti), kooperazzjoni mtejba u infurzar (ċivili) aktar b'saħħtu tar-

regoli dwar il-proprjetà intellettwali, inkluż ukoll fil-fruntiera. Bl-istess mod, il-Ftehim dwar 

l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi huwa kompletament integrat fid-DCFTA. 

 

Akkwist pubbliku 
 
L-UE u l-Ġeorġja qed jimmiraw lejn il-modernizzazzjoni ulterjuri u gradwali (fi żmien 

8 snin) tas-sistema ta' akkwist pubbliku tal-Ġeorġja u l-allinjament tal-leġiżlazzjoni ma' dik 

tal-UE. L-ikkompletar tal-proċess ta' riforma, bl-għan li l-prattiki ta' akkwist tal-Ġeorġja jiġu 

addattati għal dawk tal-UE, jirriżulta f'aċċess aħjar għas-suq tal-UE abbażi tat-trattament 

nazzjonali, 'il fuq minn ċerti limiti ta' valur.  
 
Servizzi 
 
Il-proċess ta' riforma se jkopri l-oqsma tas-servizzi postali u tal-kurrier, it-trasport marittimu 

internazzjonali, il-komunikazzjonijiet elettroniċi u s-servizzi finanzjarji. B'riżultat ta' dan, l-

UE tista' tapprofondixxi l-aċċess għas-suq tagħha fil-qasam tas-servizzi fi ħdan l-impenji 

għas-servizzi bilaterali. Il-Ġeorġja tipprevedi li l-proċess gradwali ta' riforma se jieħu sa 

10 snin. 

 

L-aħħar u mhux l-anqas, il-FA jipprevedi kooperazzjoni kbira speċifika għal kull settur u 

konverġenza regolatorja ġenerali, li jġibu magħhom bidliet fit-tul f'termini ta' żvilupp 

sostenibbli, rispett għall-ambjent, drittijiet tal-ħaddiema, eċċ. 

 

Huwa mistenni li d-DCFTA tagħti spinta lill-kummerċ bejn l-UE u l-Ġeorġja – bi 12 % fir-

rigward tal-esportazzjonijiet tal-Ġeorġja lejn l-UE, u b'7,5 % fuq l-importazzjonijiet mill-UE. 

Id-DCFTA b'mod ġenerali hi mistennija ttejjeb il-kont kurrenti tal-Ġeorġja u tagħti spinta 

lill-PDG b'4,3 % (EUR 292 miljun f'introjtu nazzjonali), dment li r-riformi jkunu tlestew. 
 
Konklużjonijiet 

 

Ir-rapporteur għal opinjoni jemmen li l-Parlament Ewropew, billi jagħti l-approvazzjoni 

tiegħu għal dan il-FA, se joffri lill-Ġeorġja futur aktar qrib tal-Ewropa. Jinsab sodisfatt bil-fatt 

li l-Parlament tal-Ġeorġja rratifika l-ftehim fit-18 ta' Lulju u b'hekk ippermetta l-applikazzjoni 

proviżorja tiegħu mill- 1 ta' Settembru 2014. Ir-rapporteur għal opinjoni jenfasizza li l-FA se 

jkun ta' suċċess jekk jiġi implimentat bis-sħiħ miż-żewġ partijiet. L-UE għandha tgħin lill-

Ġeorġja fl-adozzjoni tal-liġijiet u d-digrieti rilevanti u fil-monitoraġġ tal-infurzar reali 

tagħhom. 

 

****** 
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Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, 

bħala l-kumitat responsabbli, jirrakkomanda li l-Parlament japprova l-proposta għal deċiżjoni 

tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-

Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, 

minn naħa waħda, u l-Ġeorġja, min-naħa l-oħra. 
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