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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Pridružitveni sporazum med Evropsko unijo (EU) in Gruzijo, ki je bil sklenjen pod okriljem 

vzhodnega partnerstva med letoma 2012 in 2013, sledi modelu pridružitvenega sporazuma 

med EU in Ukrajino, ki vsebuje najbolj ambiciozen sporazum o prosti trgovini, ki ga je EU 

kdaj dosegla s tretjo državo, razen z državami Evropskega gospodarskega območja.  

 

Po vzpostavitvi poglobljenega in celovitega območja proste trgovine1 z EU bo Gruzija, če se 

bo zavezala sprejetju zakonov, standardov in skupnih vrednot, lažje dostopala do trga 

največjega gospodarskega bloka, medtem ko bo EU imela korist od boljših trgovinskih tokov 

in naložbenih pogojev v Gruziji. Sporazum o poglobljenem in celovitem območju proste 

trgovine vsebuje več določb, katerih namen je reforma gruzijske trgovine in trgovinske 

politike na podlagi pravnega reda EU in v skladu z njim. To bo prispevalo k posodobitvi 

gospodarstva, zasidranju naložb EU v tej državi ter boljšemu in bolj predvidljivemu okolju za 

izvajanje politik.  

 

Dostop do trga 

Poglobljeno in celovito območje proste trgovine predvideva popolno odpravo vseh uvoznih 

dajatev in prepoved izvoznih dajatev za vse proizvode na strani EU od datuma, ko začne 

veljati. Nadzirali se bodo le trgovinski tokovi nekaterih kmetijski proizvodov (večinoma 

izdelki živalskega izvora, sladkor in žitni izdelki), ki v EU veljajo za občutljive. Omejena 

količina sadja in zelenjave, ki bo imela v EU vhodne cene, bo oproščena tarifnih kvot za 

tradicionalne trgovinske tokove. 

 

Pravila o poreklu 

 

Gruzija bo uporabljala pravila o poreklu, ki ji bodo omogočila pridružitev konvenciji Pan-

Euro-Med (PEM), območju akumulacije proizvodnih procesov z EU in drugimi 

pogodbenicami PEM, ki spodbuja regionalno gospodarsko povezovanje za trgovino z 

blagom. 

 

Storitve in ustanavljanje 

 

EU in Gruzija si medsebojno zagotavljata dostop do trga čezmejnih storitev na številnih 

področjih, ki presega obveznosti iz splošnega sporazuma o trgovini s storitvami (GATS). 

Nadalje sta se pogodbenici strinjali s splošnim dostopom do ustanavljanja v številnih 

sektorjih, ki ga dopolnjujejo tako imenovane določbe načina 4, ki kvalificiranim delavcem 

omogočajo začasno delo v EU ali Gruziji v sektorjih, za katere veljajo določbe o 

ustanavljanju. 

 

 

 

Intelektualna lastnina 

 

                                                 
1 Naslov IV pridružitvenega sporazuma. 
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Pogodbenici sodelovanje na področju zaščite intelektualne lastnine razširjata onkraj določb 

sporazuma STO o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (TRIPS). Te določbe se 

nanašajo na razširjeno zaščito različnih pravic intelektualne lastnine (tj. blagovne znamke, 

patenti, oblikovanje, rastlinske sorte), učinkovitejše sodelovanje in okrepljeno 

(civilnopravno) uveljavljanje intelektualne lastnine, med drugim na meji. Prav tako je v 

sporazum o poglobljenem in celovitem območju proste trgovine v celoti vključen sporazum o 

geografskih označbah (DCFTA). 

 

Javna naročila 

 

EU in Gruzija nameravata gruzijski sistem javnih naročil v osmih letih postopoma 

modernizirati, gruzijsko zakonodajo pa uskladiti z zakonodajo EU. Reformni proces za 

prilagoditev gruzijskih praks javnega naročanja praksam EU naj bi omogočil boljši dostop do 

trga EU v skladu z nacionalno obravnavo nad določenim pragom vrednosti.  

 

Storitve 

 

Proces reform bo zajemal poštne in kurirske storitve, mednarodni pomorski transport, 

elektronsko komunikacijo in finančne storitve. Posledično bo EU lahko sprostila dostop do 

svojega trga storitev v okviru bilateralnih storitvenih obveznosti. Gruzija predvideva, da 

bodo postopne reforme trajale do deset let. 

 

Pridružitveni sporazum predvideva tudi obširno sodelovanje s posameznimi sektorji in 

usklajevanje predpisov na vseh področjih, kar bo sprožilo dolgoročne spremembe na 

področjih trajnostnega razvoja, varstva okolja, pravic delavcev itd. 

 

Pričakuje se, da bo poglobljeno in celovito območje proste trgovine povečalo trgovino med 

EU in Gruzijo – gruzijski izvoz v EU se bo povečal za 12 %, uvoz iz EU pa za 7,5 %. Prav 

tako naj bi izboljšalo trenutni saldo tekočega računa Gruzije in povečalo BDP za 4,3 % (292 

milijonov EUR nacionalnega prihodka), če bodo reforme dokončane. 

 

Sklepi 

 

Pripravljavec mnenja je prepričan, da bo Evropski parlament z odobritvijo tega 

pridružitvenega sporazuma Gruziji ponudil prihodnost bližje Evropi. Veseli ga, da je gruzijski 

parlament 18. julija sporazum ratificiral in tako omogočil njegovo začasno uporabo že s 1. 

septembrom 2014. Pripravljavec mnenja poudarja, da bo pridružitveni sporazum uspešen, če 

ga bosta obe partnerici dosledno izvajali. EU bi morala Gruziji pomagati pri sprejemanju 

ustreznih zakonov in uredb ter nadzoru nad njihovim dejanskim uresničevanjem. 

 

****** 

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, da 

Parlamentu priporoči, naj odobri predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, 

Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in 

njunimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani. 
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