
PA\803308BG.doc PE438.404v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по международна търговия

2009/2216(INI)

5.2.2010

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ
на комисията по международна търговия

на вниманието на комисията по външни работи

относно стратегия на ЕС за Южен Кавказ
(2009/2216(INI))

Докладчик по становище: Метин Казак



PE438.404v01-00 2/3 PA\803308BG.doc

BG

PA_NonLeg



PA\803308BG.doc 3/3 PE438.404v01-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по външни работи 
да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава геополитическото положение на Армения, Грузия и Азербайджан по 
отношение на Русия, Иран и Турция и следователно счита, че е от изключително 
значение да се даде абсолютен приоритет на сътрудничеството с Южен Кавказ, не 
на последно място в областта на енергетиката;

2. счита, че търговията е един от ключовите елементи на цялостната политика на ЕС за 
насърчаване на политическа стабилност, устойчив растеж и просперитет в 
държавите от Източното партньорство по принцип и в частност в региона на Южен 
Кавказ;

3. приветства приключването на предварителните проучвания за Грузия и Армения 
през май 2008 г., които показват, че задълбочени и всеобхватни споразумения за 
свободна търговия (ЗВССТ) биха донесли значителни икономически ползи за тези 
държави и ЕС, като по този начин биха позволили на Комисията да влезе в 
подготвителна фаза за бъдещи преговори относно ЗВССТ; призовава Азербайджан 
да осъществи присъединяването си към СТО във възможно най-кратки срокове, тъй 
като членството в СТО е предпоставка, преди да бъде възможно разглеждането на 
преговори за ССТ; насърчава Грузия, Армения и Азербайджан да ускорят напредъка 
си по изпълнението на съответните планове за действие на ЕПС и препоръките на 
Комисията, и по-специално по отношение на подобряването на институционалния 
им капацитет и осъществяването на реформи в нормативната уредба (особено по 
отношение на ниските равнища на закрила на интелектуалната собственост и в 
трите държави), което е една от необходимите предпоставки за ефективно 
прилагане и поддържане на ефектите от подобни амбициозни ССТ;

4. счита, че бъдещото сключване на споразумения за асоцииране и последващото 
евентуално сключване на ЗВССТ с всяка от тези държави биха били първа стъпка 
към насърчаване установяването на мрежа от сходен тип ССТ между тези държави, 
като по този начин се създадат задълбочени и всеобхватни зони за свободна 
търговия между тях с цел подобряване на регионалната интеграция;

5. приветства усилията на няколко организации за регионално сътрудничество, и по-
специално на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС) 
с цел по-голяма интеграция на региона на Южен Кавказ; призовава за по-голяма 
ангажираност и участие на ЕС за интеграция в региона с оглед на това, че 
понастоящем Общността има изключителна компетентност в областта на 
търговската политика и следователно държавите-членки на ЕС, участващи в ОЧИС 
(България, Гърция и Румъния), не могат да поемат ангажименти в областта на 
търговията, тъй като това би било несъвместимо с Договора за функционирането на 
ЕС.


