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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. υπογραμμίζει τη γεωπολιτική κατάσταση που επικρατεί στην Αρμενία, στη Γεωργία και 
στο Αζερμπαϊτζάν σε σχέση με τη Ρωσία, το Ιράν και την Τουρκία και για το λόγο αυτό 
εκτιμά ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να δοθεί προτεραιότητα στη συνεργασία με το 
Νότιο Καύκασο, κυρίως σε θέματα ενέργειας·

2. εκτιμά ότι το εμπόριο είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της γενικής πολιτικής της ΕΕ για 
την προώθηση της πολιτικής σταθερότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της ευημερίας  
των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης γενικότερα και της περιοχής του Νότιου 
Καυκάσου ειδικότερα·

3. χαιρετίζει τα συμπεράσματα των μελετών σκοπιμότητας του Μαΐου του 2008 για τη 
Γεωργία και την Αρμενία, τα οποία καταδεικνύουν ότι οι σφαιρικές και σε βάθος 
συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών (DCFTAs) θα μπορούσαν να επιφέρουν σημαντικά 
οικονομικά οφέλη στις χώρες αυτές αλλά και στην ΕΕ, επιτρέποντας κατ'αυτόν τον τρόπο
στην Επιτροπή να ξεκινήσει προπαρασκευαστική φάση  για μελλοντικές 
διαπραγματεύσεις σχετικά με τις DCFTAs· καλεί το Αζερμπαϊτζάν να ολοκληρώσει την 
προσχώρησή του στον ΠΟΕ, το συντομότερο δυνατό, καθώς το να είναι μέλος του ΠΟΕ 
αποτελεί βασική προϋπόθεση για την έναρξη διαπραγματεύσεων που σχετίζονται με 
συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών· ενθαρρύνει τη Γεωργία, την Αρμενία και το 
Αζερμπαϊτζάν να εντείνουν το ρυθμό προόδου τους για την εφαρμογή των αντίστοιχων 
Σχεδίων Δράσης ΕΠΓ και των συστάσεων της Επιτροπής, κυρίως σε θέματα βελτίωσης 
των θεσμικών τους ικανοτήτων και υλοποίησης των νομοθετικών μεταρρυθμίσεων 
(κυρίως όσον αφορά  τα χαμηλά επίπεδα προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας και στις 
τρεις χώρες)· οι ανωτέρω ενέργειες αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την 
αποτελεσματική εφαρμογή και τη διατήρηση των οφελών τέτοιων φιλόδοξων συμφωνιών 
ελευθέρων συναλλαγών·

4. εκτιμά ότι η μελλοντική σύναψη συμφωνιών σύνδεσης και η επακόλουθη πιθανή σύναψη 
σφαιρικών και σε βάθος συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών με κάθε μια από αυτές τις 
χώρες θα αποτελούσε το πρώτο βήμα υπέρ της εδραίωσης ενός δικτύου παρόμοιου τύπου 
με τις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ των χωρών αυτών, εγκαθιδρύοντας κατ' 
αυτόν τον τρόπο σφαιρικές και σε βάθος ζώνες ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ τους, που 
θα είχαν ως στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής ολοκλήρωσης·

5. χαιρετίζει τις προσπάθειες αρκετών οργανισμών περιφερειακής συνεργασίας και κυρίως 
του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Εύξεινου Πόντου (ΟΣΕΠ) με στόχο τη
μεγαλύτερη περιφερειακή ολοκλήρωση του Νοτίου Καυκάσου· καλεί την ΕΕ να επιδείξει 
μεγαλύτερη δέσμευση και να συμμετάσχει στην περιφερειακή ολοκλήρωση, δεδομένου 
ότι η Κοινότητα έχει αποκλειστική αρμοδιότητα σε θέματα εμπορικής πολιτικής και ως εκ 
τούτου τα κράτη μέλη της ΕΕ που συμμετέχουν στον ΟΣΕΠ (Βουλγαρία, Ελλάδα, 
Ρουμανία) δεν μπορούν να αναλάβουν δεσμεύσεις στη συγκεκριμένη εμπορική ζώνη 
καθώς κάτι τέτοιο δε θα ήταν συμβατό με τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της ΕΕ. 
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