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ET

ETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab Armeenia, Gruusia ja Aserbaidžaani geopoliitilist tähendust Venemaa, Iraani ja 
Türgi suhtes ning peab seetõttu koostööd Lõuna-Kaukaasiaga ülimalt tähtsaks, eriti 
energiaküsimustes;

2. on arvamusel, et kaubandus on üks võtmekomponentidest ELi üldises poliitikas, mille 
eesmärk on tugevdada poliitilist stabiilsust, püsivat majanduskasvu ja jõukust 
idapartnerluses osalevates riikides üldiselt ja eriti Lõuna-Kaukaasia piirkonnas;

3. tervitab asjaolu, et 2008. aasta mais viidi lõpule Gruusia ja Armeenia kohta tehtud 
teostatavusuuringud, mis näitasid, et põhjalikud ja laiaulatuslikud vabakaubanduslepingud 
tooksid nendele riikidele ja ELile olulist majanduslikku kasu, mis võimaldaks komisjonil 
asuda ette valmistama tulevasi läbirääkimisi põhjalike ja laiaulatuslike 
vabakaubanduslepingute sõlmimiseks; kutsub Aserbaidžaani üles võimalikult kiiresti 
viima lõpule ühinemine WTOga, kuna WTO liikmelisus on eelduseks 
vabakaubanduslepingu läbirääkimiste kaalumisele; julgustab Gruusiat, Armeeniat ja 
Aserbaidžaani kiirendama edasiminekut Euroopa naabruspoliitika tegevuskavade ja 
komisjoni soovituste täitmisel, ennekõike suurendama institutsioonilist suutlikkust ja 
rakendama regulatiivseid reforme (eriti arvestades intellektuaalomandi kaitse madalat 
taset kõigis kolmes riigis), mis on üks eeltingimus selliste ambitsioonikate 
vabakaubanduslepingute tõhusaks rakendamiseks ja nende mõju säilitamiseks;

4. on arvamusel, et assotsieerimislepingute sõlmimine tulevikus ja sellele järgnev võimalik 
põhjalike ja laiaulatuslike vabakaubanduslepingute sõlmimine kõigi nende riikidega oleks 
esimene samm, mis julgustaks neid riike looma omavahelist vabakaubanduslepingute 
võrku, mille tulemusel tekiksid piirkondliku integratsiooni edendamisele suunatud 
põhjalikud ja laiaulatuslikud vabakaubandusalad;

5. tervitab mitme piirkondliku koostööorganisatsiooni, eriti Musta mere majanduskoostöö 
organisatsiooni (BSEC) jõupingutusi Lõuna-Kaukaasia piirkonna suurema integreerumise 
eesmärgil; nõuab ELilt aktiivsemat tegutsemist piirkonna integreerumise nimel, võttes 
arvesse, et ühendusel on nüüd kaubanduspoliitikas ainupädevus ja seetõttu ei saa BSECis 
osalevad ELi liikmesriigid (Bulgaaria, Kreeka ja Rumeenia) kaubanduse valdkonnas 
kohustusi võtta, sest see oleks vastuolus Euroopa Liidu toimimise lepinguga.


