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IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. norāda uz Armēnijas, Gruzijas un Azerbaidžānas ģeopolitisko stāvokli saistībā ar 
Krieviju, Irānu un Turciju un šajā sakarā uzskata, ka ir ļoti svarīgi piešķirt prioritāti 
sadarbībai ar Dienvidkaukāzu, tostarp arī enerģētikas jomā;

2. uzskata, ka tirdzniecība ir viens no ES vispārējās politikas galvenajiem elementiem 
politiskās stabilitātes, ilgtspējīgas izaugsmes un labklājības veicināšanai Austrumu 
partnerības valstīs kopumā un jo īpaši Dienvidkaukāza reģionā;

3. atzinīgi vērtē 2008. gada maijā attiecībā uz Gruziju un Armēniju veiktās priekšizpētes 
secinājumus, kas liecina, ka padziļināti un visaptveroši brīvās tirdzniecības nolīgumi 
sniegtu būtiskas ekonomiskas priekšrocības minētajām valstīm un ES, un tādējādi ļauj 
Komisijai sākt sagatavošanos turpmākajām sarunām par padziļinātiem un visaptverošiem 
brīvās tirdzniecības nolīgumiem; aicina Azerbaidžānu pēc iespējas ātrāk pabeigt 
pievienošanos PTO, jo dalība PTO ir priekšnoteikums, kas jānodrošina, pirms var apsvērt 
jebkādas sarunas par brīvās tirdzniecības nolīgumiem (BTN); mudina Gruziju, Armēniju 
un Azerbaidžānu uzlabot savu attiecīgo EKP rīcības plānu un Komisijas ieteikumu izpildi, 
jo īpaši saistībā ar minēto valstu institucionālo spēju uzlabošanu un regulatīvo reformu 
īstenošanu (jo īpaši attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības zemo līmeni 
visās trīs valstīs), kas ir viens no obligātiem priekšnosacījumiem šādu vērienīgu BTN 
efektīvai īstenošanai un ietekmes saglabāšanai;

4. uzskata, ka turpmāka asociācijas nolīgumu slēgšana un vēlāk iespējamā padziļinātu un 
visaptverošu brīvās tirdzniecības nolīgumu slēgšana ar katru no minētajām valstīm būtu 
viens no pirmajiem soļiem ceļā uz to, lai veicinātu līdzīga veida brīvās tirdzniecības 
nolīgumu tīkla izveidi starp minētajām valstīm, tādējādi izveidojot padziļinātas un 
visaptverošas savstarpējās brīvās tirdzniecības zonas ar mērķi uzlabot reģionālo 
integrāciju;

5. atzinīgi vērtē vairāku reģionālo sadarbības organizāciju, jo īpaši Melnās jūras reģiona 
ekonomiskās sadarbības organizācijas, centienus, kuru mērķis ir uzlabot Dienvidkaukāza 
reģiona integrāciju; aicina ES uzņemties lielākas saistības un vairāk iesaistīties reģiona 
integrācijas nodrošināšanā, ņemot vērā, ka Kopienai tagad ir ekskluzīva kompetence 
tirdzniecības politikā un tādēļ ES dalībvalstis, kas ir Melnās jūras reģiona ekonomiskās 
sadarbības organizācijas dalībnieces (Bulgārija, Grieķija un Rumānija), nevar uzņemties 
saistības tirdzniecības jomā, jo šāda rīcība neatbilstu Līgumam par Eiropas Savienības 
darbību.


