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JAVASLATOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság  felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. kiemeli Örményország, Grúzia és Azerbajdzsán Oroszországgal, Iránnal és 
Törökországgal kapcsolatos geopolitikai helyzetét és kiemelkedő fontosságúnak ítéli 
ezért, hogy a Dél-Kaukázussal folytatott együttműködést elsőbbséggel kezeljék, nem 
utolsósorban az energiával kapcsolatos ügyekben; 

2. úgy véli, hogy a kereskedelem az EU politikai stabilitást, fenntartható növekedést és 
jólétet a Keleti Partnerség országaiban általában és konkrétan a Dél-Kaukázusban 
elősegítő politikájának egyik kulcseleme;

3. üdvözli a 2008 májusában Grúzia és Örményország számára lefolytatott 
megvalósíthatósági tanulmányok következtetéseit, amelyek azt mutatták, hogy a mély és 
átfogó szabad kereskedelmi megállapodások jelentős gazdasági előnyökkel szolgálnának 
ezen országok és az EU számára, ezáltal lehetővé téve a Bizottság számára, hogy a 
jövőbeli szabad kereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatos tárgyalások előkészítő 
szakaszába lépjen; felszólítja Azerbajdzsánt, hogy a lehető leghamarabb teljesítse WTO-
hoz való csatlakozását, mivel a WTO-tagság előfeltétele annak, hogy megfontolható 
legyen bármiféle szabad kereskedelmi egyezménnyel kapcsolatos tárgyalás; arra ösztönzi 
Grúziát, Örményországot és Azerbajdzsánt, hogy érjenek el jelentősebb előrehaladást saját 
ESZP cselekvési terveik és a Bizottság ajánlásainak teljesítésében, különösen intézményi 
kapacitásaik javítása és a szabályozási reformok végrehajtása terén (különös tekintettel a 
szellemi tulajdonjogok alacsony szintű védelmére mindhárom országban), ami az ilyen 
nagyratörő szabad kereskedelmi megállapodások hatékony végrehajtásának és hatásai 
fenntartásának egyik szükséges előfeltétele;

4. úgy véli, hogy társulási egyezmények jövőbeni megkötése és ezt követően esetleges mély 
és átfogó szabad kereskedelmi megállapodások megkötése lenne az első lépés egy, a 
hasonló típusú szabad kereskedelmi egyezmények közötti hálózat létrehozásának 
ösztönzése felé ezen országok között, ezáltal mély és átfogó szabad kereskedelmi 
területeket hozván létre egymás között, amelyek célja a regionális integráció javítása;

5. üdvözli több regionális együttműködési szervezet, különösen a Fekete-tengeri Gazdasági 
Együttműködés (BSEC) a dél-kaukázusi régió nagyobb integráltságára irányuló 
erőfeszítéseit; a régió integrálása iránti nagyobb uniós elkötelezettségre és részvételre 
szólít fel, mivel a Közösség immáron kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a 
kereskedelempolitikával kapcsolatban, és így az EU BSEC-ben részt vevő tagállamai 
(Bulgária, Görögország és Románia) nem vállalhat kötelezettségeket a kereskedelem 
területén, hiszen ez nem lenne összeegyeztethető az EU működéséről szóló szerződéssel.


