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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по външни работи 

да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1. отбелязва, че ЕС е най-големият търговски партньор на Грузия, като представлява 

почти една трета от търговията като цяло, както и най-значимият донор, и че ЕС е 

също така с най-голям дял преки чуждестранни инвестиции в страната; 

2. счита, че регулаторното сближаване с достиженията на правото на ЕС е основно 

измерение на задълбоченото и всеобхватно споразумение за свободна търговия 

(ЗВССТ), тъй като действителният достъп до пазара на ЕС и реформата в голяма 

степен зависят от правилното прилагане и изпълнение на относимото 

законодателство; осъзнава важното предизвикателство, което това представлява за 

управлението, институциите и публичната администрация в Грузия, и насърчава 

Комисията да предоставя адекватна техническа и финансова подкрепа; приветства 

широкомащабните политически и икономически реформи, вече предприети от 

Грузия, и насърчава допълнителен напредък, например в областта на санитарните 

и фитосанитарните мерки (по-специално по отношение на изграждането на 

институционален капацитет за контрола на безопасността на храните), укрепването 

на демократичните институции, обществените поръчки, нормативните въпроси и 

процедурите за оценяване на съответствието, правата върху интелектуалната 

собственост, правната и административната тежест за предприятията и 

митническите процедури, в съответствие със сроковете, договорени от страните в 

рамките на ЗВССТ, и консолидирането на плуралистична демокрация; 

3. счита, че практиката на участие на грузинските органи от етапа на изготвяне на 

съответното законодателство е полезна, за да направи процеса по-приобщаващ и да 

намали свързаните с прехода разходи за Грузия, и призовава Комисията да използва 

пълноценно механизмите за предварителен обмен на информация; 

4. счита, че по-нататъшното изпълнение на задълженията съгласно ЗВССТ ще създаде 

нов климат за икономическите отношения и за развитието на търговията и 

инвестициите и ще допринесе за икономическото преструктуриране; 

5. отбелязва със задоволство, че към ЕС започна да се насочва износ на някои нови 

продукти, въпреки че Грузия все още продължава да изнася предимно 

селскостопански стоки и суровини; насърчава Комисията да подкрепи Грузия за 

набелязването на областите, които биха могли допълнително да насърчат 

икономическата диверсификация, и за утвърждаването им като приоритетни в 

процеса на прилагане на ЗВССТ; препоръчва Грузия да обмисли стратегия за 

диверсификация на продуктите, изнасяни към пазарите в ЕС; 

6. изразява загриженост във връзка с положението с трудовите права в Грузия, и по-

конкретно в областта на безопасните условия на труд, детския труд и свободата на 

сдруженията; приветства следователно подобренията, внесени с неотдавна приетия 

грузински закон относно здравословните и безопасни условия на труд, и 

настоятелно призовава той да бъде изцяло и ефективно приложен; отбелязва със 

загриженост обаче, че неотдавна създаденият инспекторат по труда няма право да 

прави инспекции на място без предварителното съгласие на работодателя и че 
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препоръките, формулирани след инспекция, не са задължителни; настоятелно 

призовава правителството на Грузия да изгради пълноценна и независима система 

за инспекция на труда, която да покрива трудовите стандарти отвъд здравословните 

и безопасни условия на труд, и да прилага принципите на корпоративна социална 

отговорност; призовава за ефективно изпълнение на трудовите конвенции на 

Международната организация на труда (МОТ) от страна на Грузия; 

7. отбелязва, че Грузия пое ангажимент ефективно да прилага многостранните 

споразумения в областта на околната среда съгласно главата относно търговията и 

устойчивото развитие, която се нуждае от допълнително усъвършенстване; 

8. приветства неотдавнашната ратификация от страна на Грузия на Конвенцията на 

Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие 

(Конвенцията от Истанбул) и създаването на междуведомствена комисия по 

въпросите на равенството между половете, насилието над жени и домашното 

насилие; 

9. подкрепя непрекъснатите усилия на Грузия за борба с корупцията, както и 

изпълнението на нейната стратегия за борба с корупцията и свързания с нея план 

за действие; приветства отличните резултати съгласно индекса за възприятие на 

корупцията на „Трансперънси Интернешънъл“ за 2017 г., в съответствие с 

ангажиментите по Програмата за асоцииране, и отбелязва, че Грузия е на първо 

място в региона на държавите от Източна Европа, които не са членки на ЕС, и 

Централна Азия и е 46-а от 175 нации съгласно индекса за възприятие на 

корупцията; 

10. насърчава грузинските органи да продължат да разработват и прилагат всеобхватна 

програма за повишаване на обществената осведоменост, за да се гарантира, че 

микро-, малките и средните предприятия, дружествата, земеделските стопани и 

гражданите като цяло са напълно информирани относно възможностите и ползите, 

предлагани от ЗВССТ и наличните програми за подпомагане; приветства 

положените усилия, израз на които са уебсайтовете за споделяне на информация; 

11. насърчава всички усилия, насочени към постепенно сближаване с техническите 

разпоредби и стандарти на ЕС, водещо до поетапна икономическа интеграция на 

Грузия с вътрешния пазар на ЕС; 

12. отбелязва, че въпреки че приемането през 2014 г. на Закона за премахване на 

всички форми на дискриминация беше важно постижение, се очаква по-нататъшен 

напредък с цел увеличаване на защитата, едновременно чрез актуализация на 

законодателството и чрез необходимите мерки за прилагане, за да може 

законодателството да окаже пълноценно въздействие; 

13. приветства членството на Грузия в Енергийната общност; призовава Комисията да 

следи отблизо развитието на енергийния пазар и да настоява за бързо и прозрачно 

прилагане на споразумението, по-специално по отношение на неговото равняване 

с пазара на ЕС и по отношение на енергията от възобновяеми източници; 

14. приветства присъединяването на Грузия към Конвенцията за 

паневросредиземноморските правила за произход, благодарение на което е 
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възможна кумулация на произхода в рамките на ЗВССТ; насърчава Грузия да се 

присъедини също към Конвенцията за общ транзитен режим; 

15. призовава Съвета и Комисията да продължат да използват всички възможни 

средства за насърчаване и подпомагане на Грузия в усилията ѝ да прилага 

ефективно ЗВССТ и припомня, че устойчивото прилагане на ЗВССТ не може да 

зависи единствено от подпомагане от ЕС, а се нуждае и от независимо 

администриране от страна на Грузия, с цел да се насърчава по-активна търговия, 

намаляване на бюрократичната тежест и опростяване на административните 

процедури; призовава двете страни да предоставят по-голяма подкрепа за микро-, 

малките и средните предприятия и да осигуряват техническа помощ; настоятелно 

призовава Комисията да разгледа възможността за създаване на група за подкрепа 

за Грузия, подобно на групата, създадена за Украйна; 

16. отбелязва, че оценката на прилагането на ЗВССТ е съсредоточена в голяма степен 

върху търговските потоци и пречките пред търговията; призовава Комисията да 

извършва мониторинг и оценка на прилагането на ЗВССТ по подходящ начин, като 

обръща специално внимание на транспонирането и прилагането на достиженията 

на правото, както и на въздействието върху обществото в Грузия, и да осигурява 

публично и всеобхватно ежегодно докладване, включително относно техническата 

и финансовата подкрепа, предоставяна от ЕС. 

  



 

PE619.164v02-00 6/7 AD\1155054BG.docx 

BG 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ 

Дата на приемане 21.6.2018    

Резултат от окончателното гласуване +: 

–: 

0: 

32 

3 

0 

Членове, присъствали на 

окончателното гласуване 

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana 

Beghin, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, 

Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Patricia 

Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel 

Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, 

Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-

Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld 

Заместници, присъствали на 

окончателното гласуване 

Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Klaus Buchner, Dita 

Charanzová, Danuta Maria Hübner, Sajjad Karim, Sander Loones, Lola 

Sánchez Caldentey 

Заместници (чл. 200, пар. 2), 

присъствали на окончателното 

гласуване 

Czesław Hoc, John Howarth, Dietmar Köster, Kosma Złotowski 

 
  



 

AD\1155054BG.docx 7/7 PE619.164v02-00 

 BG 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ 

32 + 

ALDE Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Patricia Lalonde 

ECR Czesław Hoc, Sajjad Karim, Sander Loones, Kosma Złotowski 

EFDD Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth 

GUE/NGL Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey 

PPE Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, 

Danuta Maria Hübner, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, 

Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld 

S&D Goffredo Maria Bettini, John Howarth, Dietmar Köster, Bernd Lange, David Martin, 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

VERTS/ALE Klaus Buchner, Yannick Jadot 

 

3 - 

ENF France Jamet, Danilo Oscar Lancini 

GUE/NGL Anne-Marie Mineur 

 

0 0 

  

 

Легенда на използваните знаци: 

+ : „за“ 

- : „против“ 

0 : „въздържал се“ 

 

 


