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FORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. fremhæver den geopolitiske situation i Armenien, Georgien og Aserbajdsjan i forhold til 
Rusland, Iran og Tyrkiet og mener derfor, at det er af største betydning, at samarbejdet 
med Sydkaukasus får højeste prioritet, ikke mindst i forbindelse med energi;

2. mener, at handel er en af de vigtigste dele af EU's generelle politik i forhold til at skabe 
politisk stabilitet, bæredygtig vækst og fremgang i landene i østpartnerskabet generelt og 
navnlig i regionen Sydkaukasus;

3. glæder sig over konklusionen på gennemførlighedsundersøgelser for Georgien og 
Armenien i maj 2008, der viser, at dybtgående og omfattende frihandelsaftaler ville 
medføre betydelige økonomiske fordele for disse lande og EU og dermed give 
Kommissionen mulighed for at træde ind i en forberedende fase for fremtidige 
forhandlinger om sådanne dybtgående og omfattende frihandelsaftaler; opfordrer 
Aserbajdsjan  til at gennemføre sin tiltrædelse til WTO så hurtigt som muligt, eftersom et 
medlemskab af WTO er en forudsætning for enhver forhandling om en frihandelsaftale; 
opfordrer Georgien, Armenien og Aserbajdsjan til at forbedre opfyldelsen af deres 
respektive ENP-handlingsplaner og Kommissionens henstillinger, navnlig i forhold til at 
forbedre deres institutionelle kapacitet og gennemføre lovgivningsreformer (navnlig 
vedrørende det lave niveau af beskyttelse af intellektuel ejendom i alle tre lande), hvilket
er en af de nødvendige forudsætninger for effektiv gennemførelse og opretholdelse af 
virkningerne af sådanne ambitiøse frihandelsaftaler;

4. mener, at den fremtidige indgåelse af associeringsaftaler og den deraf følgende mulige 
indgåelse af dybtgående og omfattende frihandelsaftaler med hvert af disse lande vil være 
første skridt i forhold til at opfordre til at fremme etableringen af netværk af samme type 
frihandelsaftaler mellem disse lande, hvorved der etableres dybtgående og omfattende 
frihandelsområder blandt dem med det formål at fremme den regionale integration;

5. glæder sig over det arbejde, som flere regionale samarbejdsorganisationer, navnlig 
Organisationen for Økonomisk Samarbejde i Sortehavsområdet (BSEC) har udført, med 
det formål at fremme integrationen af regionen Sydkaukasus; opfordrer til, at EU i højere 
grad engagerer og involverer sig i integrationen i regionen i lyset af, at Fællesskabet nu 
har enekompetence i forhold til handelspolitik, og de medlemsstater, som deltager i BSEC 
(Bulgarien, Grækenland og Rumænien) derfor ikke kan indgå forpligtelser på 
handelsområdet, da dette ikke ville være kompatibelt med traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde.


