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WSKAZÓWKI 

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako 

komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

1. zauważa, że UE jest najistotniejszym darczyńcą i największym partnerem handlowym 

Gruzji oraz odpowiada za niemal jedną trzecią całkowitej wymiany handlowej tego kraju 

i za największą część bezpośrednich inwestycji zagranicznych w tym kraju; 

2. uważa, że zbliżenie przepisów do dorobku prawnego UE stanowi kluczowy wymiar 

pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu, ponieważ faktyczny dostęp do 

unijnego rynku oraz reformy w znacznym stopniu zależą od odpowiedniego wdrożenia i 

egzekwowania odnośnego prawodawstwa; jest świadomy, że stanowi to poważne 

wyzwanie dla rządu, instytucji i administracji publicznej w Gruzji, wobec czego zachęca 

Komisję do udzielenia odpowiedniego wsparcia technicznego i finansowego; z 

zadowoleniem przyjmuje daleko idące reformy polityczne i gospodarcze podjęte 

dotychczas przez Gruzję i zachęca do dalszych postępów, na przykład w dziedzinach 

takich, jak: środki sanitarne i fitosanitarne (zwłaszcza w procesie budowania zdolności 

instytucjonalnych w zakresie kontroli bezpieczeństwa żywności), wzmocnienie instytucji 

demokratycznych, zamówienia publiczne, kwestie regulacyjne i procedury oceny 

zgodności, prawa własności intelektualnej, obciążenia prawne i administracyjne, z jakimi 

borykają się przedsiębiorcy, procedury celne w terminach uzgodnionych przez Strony w 

ramach DCFTA oraz konsolidacja pluralistycznej demokracji; 

3. uważa, że zaangażowanie władz Gruzji już od momentu opracowywania odpowiednich 

przepisów służy nadaniu temu procesowi bardziej pluralistycznego charakteru i 

obniżeniu kosztów transformacji, jakie ponosi Gruzja, w związku z czym wzywa Komisję 

do wykorzystania w pełni mechanizmów wymiany informacji ex ante; 

4. uważa, że dalsze wypełnianie zobowiązań w ramach DCFTA stworzy nowy klimat dla 

stosunków gospodarczych, rozwoju handlu i inwestycji oraz przyczyni się do 

restrukturyzacji gospodarczej: 

5. z zadowoleniem odnotowuje, że zapoczątkowano wywóz nowych produktów do UE, 

mimo że Gruzja nadal eksportuje głównie towary i surowce rolne; zachęca Komisję do 

wspierania Gruzji w określeniu obszarów sprzyjających dalszej dywersyfikacji 

gospodarczej oraz w nadaniu im priorytetu w procesie wdrażania DCFTA; zaleca, by 

Gruzja rozważyła opracowanie strategii dywersyfikacji w odniesieniu do produktów 

eksportowanych na rynki UE; 

6. jest zaniepokojony sytuacją praw pracowniczych w Gruzji, zwłaszcza w dziedzinie 

bezpieczeństwa pracy, pracy dzieci oraz wolności zrzeszania się; z zadowoleniem 

przyjmuje usprawnienia dokonane dzięki uchwalonym niedawno przez Gruzję przepisom 

o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz wzywa do ich pełnego i skutecznego wdrożenia; 

zauważa jednak z zaniepokojeniem, że niedawno utworzony Departament Inspekcji 

Pracy nie może kontrolować miejsc pracy bez uprzedniej zgody pracodawcy, a zalecenia 

wydane w następstwie kontroli nie są wiążące; wzywa rząd Gruzji, by ustanowił 

pełnoprawny i niezależny system inspekcji pracy, który obejmie standardy pracy 

wykraczające poza bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zasady dotyczące 



 

PE619.164v02-00 4/7 AD\1155054PL.docx 

PL 

odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw; wzywa do skutecznego wdrożenia przez 

Gruzję konwencji MOP dotyczących pracy; 

7. zwraca uwagę, że Gruzja zobowiązała się do skutecznego wdrożenia wielostronnych 

umów środowiskowych w ramach rozdziału dotyczącego handlu i zrównoważonego 

rozwoju, co wymaga dalszej poprawy; 

8. z zadowoleniem przyjmuje niedawną ratyfikację przez Gruzję Konwencji Rady Europy 

o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (konwencji 

stambulskiej) oraz utworzenie Międzyagencyjnej Komisji ds. Równouprawnienia Płci, 

Przemocy wobec Kobiet i Przemocy Domowej; 

9. wspiera stałe wysiłki Gruzji na rzecz walki z korupcją, a także realizację strategii 

antykorupcyjnej i związanego z nią planu działania; wyraża uznanie dla wysokich 

wyników w zakresie wskaźnika postrzegania korupcji Transparency International za rok 

2017, które są zgodne ze zobowiązaniami podjętymi w programie stowarzyszeniowym, 

a ponadto zauważa, że Gruzja zajmuje najwyższe miejsce wśród nienależących do UE 

krajów położonych w regionie Europy Wschodniej i Azji Środkowej, a także 46. miejsce 

pod względem najniższego wskaźnika postrzegania korupcji spośród 175 badanych 

krajów; 

10. zachęca władze Gruzji, by nadal opracowywały i wdrażały kompleksowy program 

podnoszenia poziomu świadomości publicznej w celu zapewnienia 

mikroprzedsiębiorstwom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom (MMŚP), a także 

innym przedsiębiorcom, rolnikom i obywatelom pełnych informacji o możliwościach i 

korzyściach oferowanych przez DCFTA oraz dostępne programy wsparcia; z 

zadowoleniem przyjmuje podejmowane dotychczas działania w formie stron 

internetowych poświęconych wymianie informacji; 

11. zachęca do podejmowania wszelkich wysiłków mających na celu stopniowe zbliżenie do 

unijnych przepisów i norm technicznych, co prowadzi do stopniowej integracji 

gospodarczej Gruzji z rynkiem wewnętrznym UE; 

12. stwierdza, że chociaż przyjęcie w 2014 r. ustawy o likwidacji wszelkich form 

dyskryminacji stanowiło ważne osiągnięcie, oczekuje się dalszych postępów w celu 

wzmocnienia ochrony, zarówno poprzez aktualizację prawodawstwa, jak i niezbędne 

środki wykonawcze służące osiągnięciu pełnego wpływu prawodawstwa; 

13. z zadowoleniem przyjmuje członkostwo Gruzji we Wspólnocie Energetycznej; wzywa 

Komisję do ścisłego monitorowania zmian na rynku energii oraz dążenia do sprawnego i 

przejrzystego wdrażania porozumienia, w szczególności w kwestii jego dostosowania do 

rynku unijnego i energii ze źródeł odnawialnych; 

14. z zadowoleniem przyjmuje przystąpienie Gruzji do paneurośródziemnomorskiej 

konwencji w sprawie reguł pochodzenia, co pozwoli na kumulację pochodzenia w ramach 

DCFTA; zachęca Gruzję, aby przystąpiła także do Konwencji o wspólnej procedurze 

tranzytowej; 

15. wzywa Radę i Komisję do dalszego podejmowania wszelkich możliwych środków, aby 

zachęcić Gruzję do efektywnego wdrożenia pogłębionej i kompleksowej umowy o 
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wolnym handlu oraz wesprzeć ją w tym procesie, oraz przypomina, że trwałe wdrożenie 

DCFTA nie może opierać się wyłącznie na pomocy ze strony UE, lecz wymaga 

niezależnej administracji ze strony gruzińskiej, aby wspierać intensyfikację przepływów 

handlowych zmniejszać obciążenia biurokratyczne i upraszczać procedury 

administracyjne; wzywa obie strony do zaoferowania większego wsparcia MMŚP oraz 

zapewnienia pomocy technicznej. wzywa Komisję, by rozważyła utworzenie grupy 

wsparcia dla Gruzji, podobnie jak w przypadku Ukrainy; 

16. zauważa, że ocena wdrażania DCFTA jest mocno skoncentrowana na przepływach 

handlowych i barierach handlowych; wzywa Komisję do odpowiedniego monitorowania 

i oceny wdrażania DCFTA – zwracając szczególną uwagę na transpozycję i wdrożenie 

dorobku prawnego oraz wpływ na gruzińskie społeczeństwo – a także do zdawania 

publicznych i kompleksowych sprawozdań rocznych, w tym na temat technicznego i 

finansowego wsparcia udzielanego przez UE. 
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