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NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako příslušný výbor, aby 
do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje význam geopolitické situace Arménie, Gruzie a Ázerbájdžánu ve vztahu
k Rusku, Íránu a Turecku, a domnívá se proto, že spolupráci se zeměmi jižního Kavkazu,
v neposlední řadě v otázkách souvisejících s energií, je třeba přikládat prvořadý význam; 

2. domnívá se, že obchod je v zemích východního partnerství a zejména v oblasti jižního 
Kavkazu jednou z klíčových složek celkové politiky EU zaměřené na podporu politické 
stability, udržitelného růstu a prosperity;

3. vítá skutečnost, že v květnu 2008 byly dokončeny studie proveditelnosti týkající se Gruzie
a Arménie, které ukazují, že obsáhlé a komplexní dohody o volném obchodu by těmto 
zemím a EU přinesly značné hospodářské výhody, a které tedy umožňují Komisi zahájit 
přípravnou fázi budoucích jednání o těchto dohodách; vyzývá Ázerbájdžán, aby co 
nejdříve dokončil své přistoupení k WTO, neboť členství v této organizaci je podmínkou 
pro zahájení každého jednání o dohodě o volném obchodu; nabádá Gruzii, Arménii
a Ázerbájdžán, aby zlepšily svůj pokrok v plnění akčních plánů evropské politiky 
sousedství a aby se více řídily doporučeními Komise a pokusily se především zlepšit své 
institucionální kapacity a provést reformy právních předpisů (zejména v souvislosti
s nízkou úrovní ochrany duševního vlastnictví ve všech třech těchto zemích), což je 
jednou z nezbytných podmínek pro účinné uplatňování těchto ambiciózních dohod
o volném obchodu a pro zajištění udržitelnosti jejich přínosů;

4. domnívá se, že budoucí uzavření dohod o přidružení a následné případné uzavření 
obsáhlých a komplexních dohod o volném obchodu s každou z těchto zemí by bylo 
prvním krokem k vytvoření sítě dohod o volném obchodu podobného druhu mezi těmito 
zeměmi a tedy k vytvoření obsáhlých a komplexních oblastí volného obchodu mezi nimi, 
které by přispívaly k regionální integraci;

5. vítá úsilí několika organizací pro regionální spolupráci, zejména Organizace pro 
hospodářskou spolupráci v oblasti Černého moře (BSEC), které se zaměřují na lepší 
integraci oblasti jižního Kavkazu; vyzývá EU, aby se na integraci v této oblasti více 
podílela a intenzivněji se do ní zapojovala, vzhledem k tomu, že Společenství má nyní
v obchodní politice výlučnou pravomoc a členské státy EU, které se účastní BSEC 
(Bulharsko, Řecko a Rumunsko), nemohou proto v oblasti obchodu přijímat závazky, 
neboť by jednaly v rozporu se Smlouvou o fungování EU.


