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POBUDE 

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

predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. ugotavlja, da je EU največja trgovinska partnerica Gruzije, ki predstavlja skoraj tretjino 

celotne trgovine, in najpomembnejša donatorka, in da prav iz EU prihaja tudi največji 

delež neposrednih tujih naložb v to državo; 

2. meni, da je približevanje pravne ureditve pravnemu redu EU ključna razsežnost 

poglobljenega in celovitega sporazuma o prosti trgovini, saj sta dejanski dostop do trga 

EU in reforma zelo odvisna od ustreznega izvajanja in izvrševanja zadevne zakonodaje; 

se zaveda velikega izziva, ki ga to predstavlja za upravljanje, institucije in javno upravo 

v Gruziji, ter spodbuja Komisijo, naj zagotovi ustrezno tehnično in finančno podporo; 

pozdravlja daljnosežne politične in gospodarske reforme, ki jih je Gruzija že izvedla, in 

spodbuja nadaljnji napredek, na primer na področju sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov 

(zlasti na področju krepitve institucionalne usposobljenosti na področju nadzora 

varnosti hrane), krepitve demokratičnih institucij, javnih naročil, regulativnih zadev in 

postopkov ugotavljanja skladnosti, pravic intelektualne lastnine, pravnih in upravnih 

obremenitev za podjetja in carinske postopke v skladu s časovnim načrtom, o katerem 

se pogodbenici dogovorita v okviru poglobljenega in celovitega sporazuma o prosti 

trgovini, ter utrditve pluralistične demokracije; 

3. meni, da je praksa vključevanja gruzijskih organov vse od faze priprave ustrezne 

zakonodaje koristna, in da je zaradi tega proces bolj vključujoč, stroški prehoda za 

Gruzijo pa nižji; poziva Komisijo, naj v celoti izkoristi predhodne mehanizme za 

izmenjavo informacij; 

4. meni, da bo nadaljnje izpolnjevanje obveznosti iz poglobljenega in celovitega 

sporazuma o prosti trgovini ustvarilo novo ozračje za gospodarske odnose ter razvoj 

trgovine in naložb kot tudi prispevalo h gospodarskemu prestrukturiranju: 

5. z zadovoljstvom ugotavlja, da so se nekateri novi proizvodi začeli izvažati v EU, čeprav 

Gruzija še vedno pretežno izvaža kmetijske proizvode in surovine; spodbuja Komisijo, 

naj podpre Gruzijo pri opredeljevanju tistih področij, ki bi lahko dodatno spodbudila 

diverzifikacijo gospodarstva, ter jim da prednost v procesu izvajanja poglobljenega in 

celovitega sporazuma o prosti trgovini; priporoča, da Gruzija razmisli o strategiji 

diverzifikacije v zvezi s proizvodi, ki se izvažajo na trge EU; 

6. je zaskrbljen zaradi razmer na področju pravic delavcev v Gruziji, zlasti na področju 

varnosti pri delu, dela otrok in svobode združevanja; zato pozdravlja izboljšave, ki jih je 

uvedel nedavno odobren gruzijski zakon o varnosti in zdravju pri delu, ter poziva, naj se 

v celoti in učinkovito izvaja; vendar z zaskrbljenostjo ugotavlja, da nedavno ustanovljen 

oddelek za inšpekcijo dela ne sme opravljati pregledov delovnih mest brez predhodnega 

soglasja delodajalca in da priporočila, izdana po inšpekcijskem pregledu, niso 

zavezujoča; poziva gruzijsko vlado, naj vzpostavi popolnoma delujoč in neodvisen 

sistem delovne inšpekcije, ki bo zajemal delovne standarde, ki presegajo varnost in 

zdravje pri delu, ter načela družbene odgovornosti podjetij; poziva Gruzijo, naj 

učinkovito izvaja delovne konvencije Mednarodne organizacije dela; 



 

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

SL 

7. ugotavlja, da se je Gruzija zavezala učinkovitemu izvajanju večstranskih okoljskih 

sporazumov v okviru poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju, ki ga je treba še 

izboljšati; 

8. pozdravlja, da je Gruzija ratificirala Konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju nasilja 

nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (Istanbulska konvencija) in 

ustanovitev medagencijskega odbora za enakost spolov, boj proti nasilju nad ženskami 

in nasilju v družini; 

9. podpira nenehna prizadevanja Gruzije za boj proti korupciji ter izvajanje njene strategije 

za boj proti korupciji in ustrezen akcijski načrt; izraža pohvalo za visoko uspešnost 

indeksa zaznave korupcije za leto 2017, ki ga pripravlja organizacija Transparency 

International, v skladu z zavezami iz pridružitvenega načrta, ter ugotavlja, da ima 

Gruzija najboljše rezultate v regiji vzhodne Evrope, ki ni del EU, in srednje Azije ter da 

v indeksu zaznave korupcije zavzema 46. Mesto med najmanj skorumpiranimi državami 

od skupno 175 držav; 

10. spodbuja gruzijske oblasti, naj še naprej oblikujejo in začnejo izvajati celovit program 

ozaveščanja javnosti, s katerimi bi zagotovili, da bodo mikro, mala in srednja podjetja, 

kmetje in državljani v splošnem popolnoma obveščeni o priložnostih in prednostih, ki 

jih prinašajo poglobljeni in celoviti sporazum o prosti trgovini ter razpoložljivi programi 

za podporo; pozdravlja prizadevanja, ki so že bila izvedena v obliki spletnih mest za 

izmenjavo informacij; 

11. spodbuja vsa prizadevanja, katerih cilj je postopno približevanje tehničnim predpisom 

in standardom EU, kar vodi k postopnemu gospodarskemu povezovanju Gruzije z 

notranjim trgom EU; 

12. ugotavlja, da je kljub temu, da je sprejetje zakona o odpravi vseh oblik diskriminacije 

leta 2014 pomemben dosežek, pa se pričakuje nadaljnji napredek za krepitev zaščite na 

podlagi posodobitve zakonodaje in potrebnih izvedbenih ukrepov za popoln učinek 

zakonodaje, ki ga je treba doseči; 

13. pozdravlja članstvo Gruzije v energetski skupnosti; poziva Komisijo, naj pozorno 

spremlja razvoj dogodkov na trgu energije ter vztraja pri hitrem in preglednem izvajanju 

sporazuma, zlasti v zvezi z uskladitvijo s trgom EU in energijo iz obnovljivih virov; 

14. pozdravlja pristop Gruzije h konvencija o panevro-mediteranskih preferencialnih 

pravilih o poreklu, ki bo omogočila kumulacijo porekla v okviru poglobljenega in 

celovitega sporazuma o prosti trgovini; prav tako spodbuja Gruzijo, naj pristopi h 

Konvenciji o skupnem tranzitnem postopku; 

15. poziva Svet in Komisijo, naj še naprej uporabljata vsa možna sredstva za spodbujanje in 

pomoč Gruziji pri njenih prizadevanjih za učinkovito izvajanje poglobljenega in 

celovitega sporazuma o prosti trgovini, ter opozarja, da se trajnostno izvajanje 

poglobljenega in celovitega sporazuma o prosti trgovini ne more opirati le na pomoč iz 

EU, ampak zahteva neodvisno upravo na gruzijski strani, da se spodbudijo povečani 

trgovinski toki, zmanjša birokratsko breme in poenostavijo upravni postopki; poziva 

obe strani, naj ponudita večjo podporo mikro, malim in srednjim podjetjem ter 

zagotovita tehnično pomoč; poziva Komisijo, naj razmisli o ustanovitvi podporne 
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skupine za Gruzijo, podobno kot je bila ustanovljena za Ukrajino; 

16. ugotavlja, da je ocena izvajanja poglobljenega in celovitega sporazuma o prosti trgovini 

v veliki meri osredotočena na trgovinske tokove in trgovinske ovire; poziva Komisijo, 

naj ustrezno spremlja in ocenjuje izvajanje poglobljenega in celovitega sporazuma o 

prosti trgovini, pri čemer naj posebno pozornost nameni prenosu in izvajanju pravnega 

reda ter njegovemu vplivu na gruzijsko družbo, ter zagotovi javno in celovito letno 

poročanje, vključno s tehnično in finančno podporo, ki jo zagotavlja EU. 
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