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JAVASLATOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felkéri a Külügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1. üdvözli az egységes támogatási kereten belül elért eredményeket, és kéri az új 
támogatási programok gyors és hatékony végrehajtását;

2. nagyobb és elkötelezettebb erőfeszítésekre szólít fel a jogállamisági normák közelítése 
terén, különös tekintettel azokra, amelyek célja a független igazságszolgáltatás 
megerősítése, ami az érett piacgazdaság szükséges feltétele;

3. ösztönzi a korrupció és az állam foglyul ejtése elleni küzdelem folytatását, valamint a 
közigazgatási reform és modernizáció előmozdítását, ami elősegítené a Grúzia és az EU 
közötti kereskedelmi integrációt;

4. kiemeli a digitális gazdaság elmélyítésének, a jobb összekapcsoltságnak, valamint az 
éghajlat-politikának és a környezetvédelemnek a szükségességét, és elismeri az e 
tekintetben tett erőfeszítéseket;

5. ösztönzi Grúzia kormányát, hogy a munkafeltételek jobb szabályozásának biztosítása 
érdekében folytassa a munkaügyi jogszabályok átfogó reformját;

6. felhívja egyrészt a grúz vállalkozásokat, hogy használják tovább a mélyreható és átfogó 
szabadkereskedelmi megállapodást, másrészt különösen a kkv-kat, hogy alakítsanak ki 
szorosabb kétoldalú kereskedelmi kapcsolatokat annak érdekében, hogy ezáltal javuljon 
a Grúzia és EU közötti kereskedelmi egyensúly és az ország makroszintű pénzügyi 
stabilitása;

7. felszólítja a Bizottságot, hogy összehangolt segítségnyújtás révén támogassa a 
mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtását, mozdítsa elő a 
fenntartható gazdasági fejlődést és támogassa a gazdasági rendszer strukturális 
reformjait a vállalkozásokkal és a civil társadalommal együttműködve, többek között a 
pénzmosás és az adókijátszás elleni küzdelmet célzó jelentős reformot a banki és 
pénzügyi ágazatban;

8. sürgeti az EU-t annak biztosítására, hogy a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi 
megállapodások ne legyenek ellentétesek az éghajlat-politikai fellépés vagy az európai 
zöld megállapodás kezdeményezéseinek szükségességével.


