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IEROSINĀJUMI 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. norāda, ka ES ir Gruzijas lielākā tirdzniecības partnere, kuras īpatsvars kopējā 

tirdzniecības apjomā ir gandrīz viena trešdaļa, un lielākā līdzekļu devēja un ka ES 

atbildībā ir arī lielākais ārvalstu tiešo investīciju īpatsvars šajā valstī; 

2. uzskata, ka svarīgākais padziļināta un visaptveroša brīvās tirdzniecības nolīguma 

(DCFTA) aspekts ir tiesību aktu tuvināšana ES acquis, tādēļ ka faktiskā piekļuve ES 

tirgum un reformas ir ļoti lielā mērā atkarīgas no attiecīgo tiesību aktu atbilstošas 

īstenošanas un izpildes; apzinās, ka Gruzijas pārvaldībai, iestādēm un publiskajai 

administrācijai tas ir nozīmīgs un sarežģīts uzdevums, un mudina Komisiju sniegt 

atbilstošu tehnisko un finansiālo atbalstu; atzinīgi vērtē tālejošās politiskās un 

ekonomiskās reformas, kuras Gruzija jau ir uzsākusi, un mudina panākt turpmāku 

progresu, piemēram, sanitāro un fitosanitāro pasākumu jomā (proti, attiecībā uz 

institucionālo spēju veidošanu pārtikas nekaitīguma kontroles jomā), demokrātisko 

institūciju nostiprināšanas, publiskā iepirkuma, regulatīvo jautājumu un atbilstības 

novērtēšanas procedūru, intelektuālā īpašuma tiesību, uzņēmumu juridisko un 

administratīvo slogu un muitas procedūru jomā, saskaņā ar termiņiem, par kuriem puses 

vienojušās DCFTA, un plurālistiskas demokrātijas konsolidācijā; 

3. uzskata, ka būtu lietderīgi Gruzijas iestādes iesaistīt jau attiecīgo tiesību aktu 

sagatavošanas posmā, lai process būtu iekļaujošāks un lai Gruzijai samazinātos pārejas 

izmaksas, un aicina Komisiju pilnībā izmantot ex ante informācijas apmaiņas 

mehānismus; 

4. uzskata, ka, turpinot pildīt DCFTA saistības, tiks radīta jauna vide ekonomiskajām 

attiecībām, tirdzniecības attīstībai un investīcijām un tiks sekmēta ekonomikas 

pārstrukturēšana; 

5. ar gandarījumu norāda — lai gan Gruzija joprojām galvenokārt eksportē 

lauksaimniecības preces un izejvielas, ir sākts dažu jaunu produktu eksports uz ES; 

mudina Komisiju palīdzēt Gruzijai noteikt jomas, kuras varētu vēl vairāk sekmēt 

ekonomikas dažādošanu, un prioritāri pievērsties tām DCFTA īstenošanas procesā; 

iesaka Gruzijai apsvērt diversifikācijas stratēģiju attiecībā uz to produktu kopumu, 

kurus eksportē uz ES tirgiem; 

6. pauž bažas par darba tiesību situāciju Gruzijā, īpaši tādās jomās kā darba drošība, bērnu 

darbs un biedrošanās brīvība; tādēļ atzinīgi vērtē uzlabojumus, kas ieviesti ar nesen 

apstiprināto Gruzijas darba drošības un arodveselības likumu, un mudina pilnībā un 

efektīvi to īstenot; tomēr ar bažām konstatē, ka nesen izveidotajam Darba inspekciju 

departamentam nav ļauts bez darba devēja iepriekšējas piekrišanas pārbaudīt darba 

vietas un ka ieteikumi, kas sniegti pēc šādām inspekcijām, nav saistoši; mudina Gruzijas 

valdību izveidot pilnvērtīgu un neatkarīgu darba inspekcijas sistēmu, kas attiektos uz 

darba standartiem, kuri neskar drošību un veselības aizsardzību darbā, un sociālās 

atbildības principiem; prasa Gruzijai efektīvi īstenot SDO darba konvencijas; 
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7. norāda, ka Gruzija ir apņēmusies efektīvi īstenot daudzpusējos vides nolīgumus 

Tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības sadaļā un ka to ir jāturpina uzlabot; 

8. atzinīgi vērtē to, ka Gruzija nesen ir ratificējusi Eiropas Padomes Konvenciju par 

vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (Stambulas 

konvencija) un izveidojusi starpaģentūru komiteju dzimumu līdztiesības, pret sievietēm 

vērstas vardarbības un ģimenē notiekošas vardarbības jautājumos; 

9. atbalsta Gruzijas nepārtrauktos centienus korupcijas apkarošanas jomā, kā arī korupcijas 

apkarošanas stratēģijas un tās rīcības plāna īstenošanu; atzinīgi vērtē augsto rezultātu 

"Transparency International" 2017. gada korupcijas uztveres indeksā atbilstīgi 

asociācijas programmas saistībām un norāda, ka Gruzija ierindojusies augstākajā vietā 

ES sastāvā neietilpstošo Austrumeiropas valstu un Vidusāzijas valstu vidū un 46. vietā 

kā vismazāk korumpētā valsts 175 valstu vidū korupcijas uztveres indeksā; 

10. mudina Gruzijas iestādes arī turpmāk izstrādāt un īstenot visaptverošu sabiedrības 

informēšanas programmu, lai nodrošinātu, ka mikrouzņēmumi un mazie un vidējie 

uzņēmumi (MMVU), uzņēmējsabiedrības, lauksaimnieki un iedzīvotāji kopumā ir 

pilnībā informēti par iespējām un priekšrocībām, ko sniedz DCFTA un pieejamās 

atbalsta programmas; atzinīgi vērtē līdzšinējos centienus, proti, informācijas apmaiņai 

paredzētās tīmekļa vietnes; 

11. atbalsta visus centienus, kuri vērsti uz pakāpenisku tuvināšanos ES tehniskajiem 

noteikumiem un standartiem, tādējādi nodrošinot Gruzijas pakāpenisku ekonomisko 

integrāciju ES iekšējā tirgū; 

12. norāda — lai gan 2014. gadā tika pieņemts likums par visu veidu diskriminācijas 

izskaušanu, kas vērtējams kā nozīmīgs sasniegums, tiek gaidīts turpmāks progress, lai 

stiprinātu aizsardzību, gan atjauninot tiesību aktus, gan veicot nepieciešamos 

īstenošanas pasākumus, lai panāktu pilnīgu likuma ietekmi; 

13. atzinīgi vērtē Gruzijas dalību Enerģētikas kopienā; aicina Komisiju cieši uzraudzīt 

enerģētikas tirgus attīstību un pieprasīt ātru un pārredzamu nolīguma īstenošanu, īpaši 

attiecībā uz saskaņošanu ar ES tirgu un attiecībā uz atjaunojamo energoresursu enerģiju; 

14. atzinīgi vērtē Gruzijas pievienošanos Konvencijai par Eiropas un Vidusjūras reģiona 

valstu izcelsmes noteikumiem, kas darīs iespējamu izcelsmes kumulāciju DCFTA 

satvarā; mudina Gruziju pievienoties arī Konvencijai par kopīgu tranzīta procedūru; 

15. aicina Padomi un Komisiju turpināt izmantot visus iespējamos ietekmes līdzekļus, lai 

atbalstītu un palīdzētu Gruzijas centienos efektīvi īstenot DCFTA, atgādinot, ka 

ilgtspējīga DCFTA īstenošana nevar būt atkarīga tikai no ES palīdzības, bet ir vajadzīga 

neatkarīga pārvaldība, ko nodrošina Gruzijas puse, lai veicinātu tirdzniecības plūsmu 

palielināšanos, birokrātiskā sloga mazināšanu un administratīvo procedūru 

vienkāršošanu; aicina abas puses piedāvāt lielāku atbalstu MMVU un sniegt tehnisko 

palīdzību; mudina Komisiju apsvērt iespēju izveidot Gruzijas atbalsta grupu, līdzīgi kā 

tas darīts Ukrainas gadījumā; 

16. norāda, ka, novērtējot DCFTA īstenošanu, ļoti liela uzmanība tiek pievērsta 

tirdzniecības plūsmām un tirdzniecības ierobežojumiem; aicina Komisiju pienācīgi 



 

AD\1155054LV.docx 5/7 PE619.164v02-00 

 LV 

uzraudzīt un novērtēt DCFTA īstenošanu, īpašu uzmanību pievēršot acquis pienācīgai 

transponēšanai un īstenošanai, kā arī ietekmei uz Gruzijas sabiedrību, un sniegt 

publiskus un vispusīgus gada ziņojumus, tostarp par ES sniegto tehnisko un finansiālo 

atbalstu. 
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