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EHDOTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. korostaa Armenian, Georgian ja Azerbaidžanin geopoliittista asemaa Venäjään, Iraniin ja 
Turkkiin nähden ja pitää näin ollen äärimmäisen tärkeänä, että Etelä-Kaukasian kanssa 
harjoitettavaa yhteistyötä pidetään ensisijaisena tavoitteena erityisesti energiaan liittyvissä 
asioissa;

2. katsoo, että kaupankäynti sisältyy olennaisena osana kaikkiin toimiin, joilla EU edistää 
poliittista vakautta, kestävää kasvua ja hyvinvointia kaikissa itäisen kumppanuuden 
maissa ja erityisesti Etelä-Kaukasian alueella;

3. pitää myönteisinä toukokuussa 2008 julkistettujen Georgiaa ja Armeniaa koskevien 
toteutettavuustutkimuksien tuloksia, jotka osoittavat, että perusteellisista ja 
kokonaisvaltaisista vapaakauppasopimuksista olisi merkittävää taloudellista etua sekä 
mainituille maille että EU:lle, minkä myötä komissio voi siirtyä mainittuja sopimuksia 
koskevien tulevien neuvottelujen valmistelevaan vaiheeseen; kehottaa Azerbaidžania 
liittymään WTO:hon mahdollisimman pian, koska WTO-jäsenyys on mahdollista tulevaa 
vapaakauppasopimusta koskevien neuvottelujen ennakkoehto;kehottaa Georgiaa, 
Armeniaa ja Azerbaidžania tehostamaan edistymistään kohti omien Euroopan 
naapuruuspolitiikkaa koskevien toimintasuunnitelmiensa sekä komission suositusten 
toimeenpanossa erityisesti instituutioiden valmiuksien kehittämisen ja lainsäädännön 
uudistamisen täytäntöönpanon osalta (erityisesti siten, että kukin kolmesta valtiosta 
parantaa teollis-ja tekijäoikeuksien heikkoa tasoaan), mikä on mainittujen 
kunnianhimoisten vapaakauppasopimusten tehokkaan täytäntöönpanon ja niiden 
vaikutusten kestävyyden ehdoton ennakkoehto;

4. katsoo, että tulevien assosiaatiosopimusten ja niitä mahdollisesti seuraavien perusteellisten 
ja kokonaisvaltaisten vapaakauppasopimusten tekeminen jokaisen Etelä-Kaukasian maan 
kanssa olisi ensimmäinen askel kohti vastaavan tyyppisten vapaakauppasopimusten 
tekemistä Etelä-Kaukasian maiden välillä, millä luodaan mainittujen maiden keskinäinen 
perusteellinen ja kokonaisvaltainen vapaakauppa-alue, jonka tarkoituksena on edistää 
alueellista yhdentymistä;

5. pitää myönteisinä useiden alueellisten yhteistyöjärjestöjen, erityisesti Mustanmeren 
taloudellisen yhteistyön järjestön (BSEC) pyrkimyksiä lisätä Etelä-Kaukasian alueen 
yhdentymistä; kehottaa EU:ta lisäämään sitoutumistaan ja osallistumistaan alueen 
yhdentymisen edistämiseen, koska kauppapolitiikka kuuluu EU:n yksinomaiseen 
toimivaltaan, minkä vuoksi Mustanmeren taloudellisen yhteistyön järjestön toimintaan 
osallistuvat EU:n jäsenvaltiot (Bulgaria, Kreikka ja Romania) eivät voi antaa kaupan alaa 
koskevia omia sitoumuksia, koska se olisi ristiriidassa Euroopan unionin toimintaa 
koskevan sopimuksen kanssa. 


