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SUGGESTIES 

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië – met name het 

hoofdstuk handel waarover in 2012 en 2013 in het kader van het oostelijk partnerschap is 

onderhandeld – een van de meest ambitieuze vrijhandelsovereenkomsten is die de EU 

ooit met een derde land is overeengekomen; 

B. overwegende dat de totstandbrenging van de diepe en brede vrijhandelsruimte (DCFTA) 

tussen de EU en Georgië een van de belangrijkste elementen van wederzijds belang van 

de associatieovereenkomst is; overwegende dat het belang van handel voor groei, 

werkgelegenheid, welvaart en stabiliteit onbetwistbaar is; 

C. overwegende dat Georgië met de totstandbrenging van de DCFTA met de EU, teneinde 

grotere toegang tot de markt van de EU te krijgen, zijn wetgeving en normen zal moeten 

aanpassen om de gemeenschappelijke normen en waarden te respecteren; 

D. overwegende dat de EU zal profiteren van soepeler handelsstromen en betere 

investeringsvoorwaarden in Georgië; 

E. overwegende dat de DCFTA diverse bepalingen bevat die erop zijn gericht de 

handelswetgeving en het handelsgerelateerd beleid van Georgië te hervormen in 

overeenstemming met en op basis van het EU-acquis, hetgeen zal resulteren in de 

modernisering van de economie van het land en een beter en voorspelbaarder 

ondernemingsklimaat, met name voor het mkb; 

F. overwegende dat de EU door de toekenning van SAT+preferenties de Georgische 

economie aanzienlijk heeft bevoordeeld; 

1. spreekt zijn waardering uit over de vastberadenheid waarmee Georgië werkt aan nauwere 

economische betrekkingen met de EU door middel van het doorvoeren van vergaande en 

moeilijke economische hervormingen; 

2. feliciteert Georgië ermee dat het weerstand heeft geboden aan externe druk, onder andere 

van Rusland, en nieuwe markten voor zijn exporten heeft gezocht, en spoort Georgië aan 

deze weg ook in de toekomst te blijven bewandelen; veroordeelt het beleid van 

economische chantage dat Rusland voert ten aanzien van Georgië voorafgaand aan en na 

de ondertekening van de DCFTA in juni 2014; 

3. is er vast van overtuigd dat de DCFTA een gunstig langetermijneffect op de economie van 

Georgië zal hebben en derhalve zal bijdragen aan een verhoging van de levenskwaliteit van 

de burgers van dat land; 

4. neemt met tevredenheid kennis van de ratificatie van de overeenkomst door het parlement 

van Georgië op 18 juli 2014, die de weg heeft vrijgemaakt voor de voorlopige toepassing 

van de DCFTA vanaf 1 september 2014; 
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5. dringt er bij de parlementen van de lidstaten op aan de associatieovereenkomst, inclusief 

de DCFTA, zo spoedig mogelijk te ratificeren, zodat de alle economische en 

handelsbepalingen volledig en onverwijld in werking kunnen treden; 

6. onderstreept dat het welslagen van de DCFTA afhankelijk is van de nauwkeurige 

tenuitvoerlegging door beide partijen van de in de overeenkomst opgenomen 

verplichtingen; dringt er in dit verband bij de EU op aan Georgië alle noodzakelijke 

ondersteuning te bieden, ook om de kortetermijnkosten voor Georgië te verlichten; 

verzoekt de lidstaten hun kennis op het gebied van economische hervormingen en 

aanpassing aan het acquis te delen met Georgië; 

 

7. is van mening dat parlementaire controle een essentiële voorwaarde is voor de democratische 

ondersteuning van EU-beleid; dringt er derhalve bij de Commissie op aan dat zij het 

regelmatig en gedetailleerd monitoren van de tenuitvoerlegging van de DCFTA door het 

Europees Parlement tijdig faciliteert. 
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