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FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet välkomnar det som har uppnåtts inom ramen för den gemensamma 
stödramen, och vill se ett snabbt och effektivt genomförande av de nya 
stödprogrammen.

2. Europaparlamentet efterlyser större och mer engagerade insatser för tillnärmning av 
rättsstatsstandarder, särskilt av dem som syftar till att stärka ett oberoende 
rättsväsende, vilket är en nödvändig förutsättning för en mogen marknadsekonomi.

3. Europaparlamentet uppmuntrar till fortsatt kamp mot korruption och statskapning, och 
till främjande av reformer och modernisering av den offentliga förvaltningen, vilket 
skulle främja ytterligare handelsintegration mellan Georgien och EU.

4. Europaparlamentet betonar behovet av att fördjupa den digitala ekonomin, skapa 
bättre uppkopplingsmöjligheter och vidta klimat- och miljöskyddsåtgärder, och 
erkänner de insatser som gjorts i detta avseende.

5. Europaparlamentet uppmuntrar Georgiens regering att genomföra en omfattande 
reform av arbetsrätten för att säkerställa bättre reglering av arbetsvillkoren.

6. Europaparlamentet uppmanar de georgiska företagen att verkligen använda det 
djupgående och omfattande frihandelsavtalet, och önskar särskilt att de små och 
medelstora företagen ska utveckla närmare bilaterala handelsförbindelser, så att 
Georgiens handelsbalans med EU och landets makroekonomiska stabilitet kan 
förbättras.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja ett fullständigt genomförande 
av det djupgående och omfattande frihandelsavtalet genom samordnat bistånd, att 
främja hållbar ekonomisk utveckling och stödja strukturella reformer i det ekonomiska 
systemet i samarbete med företagen och civilsamhället, bland annat en genomgripande 
reform av bank- och finanssektorn i syfte att bekämpa penningtvätt och 
skatteundandragande.

8. Europaparlamentet uppmanar med kraft EU att säkerställa att djupgående och 
omfattande frihandelsavtal inte strider mot eller motverkar kraven på klimatåtgärder 
eller klimatinitiativ inom ramen för den europeiska gröna given.


