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PASIŪLYMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. atkreipia dėmesį į geopolitinę Armėnijos, Gruzijos ir Azerbaidžano padėtį atsižvelgiant į 
Rusiją, Iraną ir Turkiją ir todėl mano, kad labai svarbu teikti aukščiausią prioritetą 
bendradarbiavimui su Pietų Kaukazu, visų pirma energetikos srityje;

2. mano, kad prekyba yra viena iš pagrindinių ES politikos sričių, kurią vykdant skatinamas 
politinis stabilumas, tvarus vystymasis ir gerovė Rytų partnerystės šalyse apskritai ir ypač 
Pietų Kaukazo regione;

3. teigiamai vertina 2008 m. gegužės mėn. įgyvendinamumo tyrimų, susijusių su Gruzija ir 
Armėnija, išvadas, kuriose teigiama, kad išsamūs ir visapusiški laisvos prekybos 
susitarimai (IVLPS) duos didelės ekonominės naudos šioms šalims ir ES, taigi Komisijai 
sudaromos galimybės žengti pirmuosius žingsnius dėl būsimų derybų dėl IVLPS; ragina 
Azerbaidžaną kuo skubiau baigti stojimo į PPO procesą, nes narystė PPO yra viena iš 
būtinų sąlygų, kurių neįvykdžius negali būti pradėtos derybos dėl LPS; ragina Gruziją, 
Armėniją ir Azerbaidžaną pagerinti atitinkamų EKP veiksmų planų ir Komisijos 
rekomendacijų įgyvendinimą, visų pirma tobulinant institucinius gebėjimus ir priežiūros 
reformų vykdymą (ypač atkreipiant dėmesį į prastą intelektinės nuosavybės apsaugą 
visose trijose valstybėse), nes tai yra vienos iš būtiniausių išankstinių sąlygų norint 
veiksmingai įgyvendinti tokius ambicingus LPS ir užtikrinti jų tvarų poveikį;

4. mano, kad asociacijos susitarimų sudarymas ateityje, taip pat galimas IVLPS su kiekviena 
iš šių šalių sudarymas būtų pirmas žingsnis siekiant paskatinti parengti panašų, kaip LPS 
tinklą tarp šių šalių ir sukurti įvairialypę šių valstybių laisvos prekybos erdvę, siekiant 
sustiprinti regioninę integraciją;

5. teigiamai vertina kai kurių regioninio bendradarbiavimo organizacijų, visų pirma 
Juodosios jūros regiono ekonominio bendradarbiavimo organizacijos pastangas, skirtas 
Pietų Kaukazo regiono integracijai stiprinti; ragina ES dėti daugiau pastangų ir labiau 
dalyvauti skatinant minėtojo regiono integraciją, turint mintyje tai, kad Bendrija dabar turi 
išimtinę kompetenciją prekybos politikos srityje, taigi Juodosios jūros regiono 
ekonominio bendradarbiavimo organizacijoje dalyvaujančios ES valstybės narės 
(Bulgarija, Graikija ir Rumunija) negali prisiimti įsipareigojimų prekybos srityje, nes tai 
prieštarautų Sutarties dėl ES veikimo nuostatoms.


