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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. приветства постигнатото по линия на Единната рамка за подкрепа и изисква бързо 
и ефективно изпълнение на новите програми за подпомагане;

2. призовава за по-големи и по-решителни усилия за сближаване на стандартите в 
областта на върховенството на закона, по-специално онези, насочени към 
засилването на независимата съдебна система, която е необходимо условие за 
съществуването на зряла пазарна икономика;

3. насърчава продължаването на борбата срещу корупцията и обсебването на 
държавата от частни интереси, както и насърчаването на реформата и 
модернизирането на публичната администрация, което ще доведе до още по-
голяма степен на интеграция между Грузия и ЕС;

4. подчертава необходимостта от задълбочаване на цифровата икономика, 
подобряване на свързаността, както и от действия в областта на климата и 
опазването на околната среда, и признава усилията, полагани в това отношение;

5. насърчава правителството на Грузия да продължава с мащабни реформи в 
областта на трудовото законодателство, за да се гарантира по-добро регулиране 
на условията на труд;

6. призовава предприятията в Грузия да продължават да използват задълбочената и 
всeобхватна зона за свободна търговия, по-специално за МСП, които да развиват 
по-тесни двустранни търговски връзки, така че да се подобрява търговският 
баланс на Грузия с ЕС и нейната макрофинансова стабилност;

7. призовава Комисията да подкрепя цялостното изпълнение на задълбочената и 
всeобхватна зона за свободна търговия чрез координирана помощ и да насърчава 
устойчивото икономическо развитие, както и да подкрепя структурните реформи 
в икономическата система в сътрудничество с деловите среди и гражданското 
общество, включително значителна реформа на банковия и финансовия сектор, 
насочени към борбата срещу изпирането на пари и отклонението от данъчно 
облагане;

8. настоятелно призовава ЕС да гарантира, че задълбочените и всеобхватни 
споразумения за свободна търговия не са в противоречие с неотложната 
необходимост от действия в областта на климата и от инициативи в рамките на 
Европейския „зелен“ пакт;


