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SUGGESTIES

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. legt de nadruk op de geopolitieke situatie van Armenië, Georgië en Azerbeidzjan ten 
opzichte van Rusland, Iran en Turkije, en acht het daarom van het hoogste belang dat 
samenwerking met de zuidelijke Kaukasus absolute prioriteit krijgt, niet het minst op het 
vlak van energie;

2. is van mening dat de handel een van de voornaamste elementen vormt van de globale 
aanpak van de EU die erin bestaat politieke stabiliteit, duurzame groei en welvaart in de 
landen van het Oostelijke Partnerschap in het algemeen en in de zuidelijke Kaukasus in 
het bijzonder te bevorderen;

3. verheugt zich over het feit dat uit de in mei 2008 afgeronde haalbaarheidsstudies voor 
Georgië en Armenië blijkt dat diepgaande en uitgebreide vrijhandelsovereenkomsten 
aanzienlijke economische voordelen kunnen opleveren voor deze landen en voor de EU, 
en stemt er bijgevolg mee in dat de Commissie begint met de voorbereidingen voor 
toekomstige onderhandelingen over dergelijke vrijhandelsovereenkomsten; vraagt 
Azerbeidzjan zo snel mogelijk toe te treden tot de Wereldhandelsorganisatie, aangezien 
WTO-lidmaatschap een noodzakelijke voorwaarde vormt om onderhandelingen over een 
vrijhandelsovereenkomst te kunnen overwegen; spoort Georgië, Armenië en Azerbeidzjan 
aan tot grotere vorderingen betreffende de uitvoering van hun respectieve ENB-
actieplannen en van de aanbevelingen van de Commissie, met name voor wat betreft de 
verbetering van hun institutionele capaciteit en de uitvoering van hervormingen op het 
vlak van regelgeving (in het bijzonder met betrekking tot de ontoereikende bescherming 
van intellectueel eigendom in alle drie de landen), aangezien deze vorderingen een 
noodzakelijke voorwaarde vormen om zulke ambitieuze vrijhandelsovereenkomsten 
daadwerkelijk ten uitvoer te kunnen leggen en de impact ervan te laten voortduren;

4. gelooft dat de toekomstige afsluiting van associatieovereenkomsten en vervolgens 
eventueel de afsluiting van diepgaande en uitgebreide vrijhandelsovereenkomsten met elk 
van deze landen een eerste aanmoedigende stap zouden vormen naar de oprichting van 
een netwerk van gelijkaardige vrijhandelsovereenkomsten tussen deze landen, en dat dit 
tot de totstandkoming van een diepgaande en uitgebreide vrijhandelszone tussen deze 
landen onderling zou leiden, die de integratie van de regio ten goede zou komen;

5. is ingenomen met de inspanningen van verscheidene samenwerkingsorganisaties, in het 
bijzonder de Organisatie voor Economische Samenwerking in het Zwarte Zeegebied 
(BSEC), om een grotere integratie van de zuidelijke Kaukasus te bereiken; vraagt om 
meer engagement en een grotere betrokkenheid van de EU voor wat integratie in deze 
regio betreft, gezien het feit dat de Gemeenschap nu exclusief bevoegd is voor het 
handelsbeleid en de EU-lidstaten die deel uitmaken van de BSEC (namelijk Bulgarije, 
Griekenland en Roemenië) bijgevolg geen verbintenissen kunnen aangaan op het vlak van 
handel, aangezien dit in tegenspraak zou zijn met het Verdrag betreffende de werking van 
de EU.


