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WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, właściwej 
dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1.  zwraca uwagę na geopolityczną sytuację Armenii, Gruzji i Azerbejdżanu w stosunkach z 
Rosją, Iranem i Turcją, w związku z czym uważa, że bardzo istotne jest nadanie 
współpracy z Kaukazem Południowym najwyższej wagi, nie tylko w dziedzinie energii; 

2. uważa, że handel jest jedną z kluczowych składowych ogólnej polityki UE zmierzającej 
do zapewnienia stabilności politycznej, trwałego wzrostu gospodarczego i dobrobytu we 
wszystkich krajach partnerstwa wschodniego, a w szczególności w regionie Kaukazu 
Południowego;

3. wyraża zadowolenia z zakończenia w maju 2008 r. badań wykonalności dla Gruzji i 
Armenii, z których wynika, że daleko idące i kompleksowe umowy o wolnym handlu 
mogą przynieść tym krajom i UE znaczne korzyści ekonomiczne, co pozwoliło Komisji 
rozpocząć przygotowania do przyszłych negocjacji w sprawie tych umów; nawołuje 
Azerbejdżan do jak najszybszego przystąpienia do WTO, gdyż członkostwo w WTO jest 
warunkiem wstępnym do ewentualnego podjęcia negocjacji nad umową o wolnym 
handlu; nawołuje Gruzję, Armenię i Azerbejdżan do większych postępów w realizacji ich 
planów działania na rzecz europejskiej polityki sąsiedztwa i stosowania się do zaleceń 
Komisji, w szczególności w zakresie poprawy zdolności instytucjonalnej i 
przeprowadzenia reformy ustawodawstwa (zwłaszcza w zakresie ochrony własności 
intelektualnej we tych trzech krajach, której poziom jest bardzo niski), co stanowi jeden z 
warunków niezbędnych do skutecznego wdrażania tak ambitnych umów o wolnym handlu 
i zapewnienie ich trwałych skutków; 

4. uważa, że zawarcie w przyszłości układów o stowarzyszeniu, a w ich następstwie 
możliwe zawarcie szczegółowych i kompleksowych umów o wolnym handlu z każdym z 
tych krajów stanowiłoby pierwszy krok zachęcający do ustanowienia sieci podobnych 
umów między tymi krajami, a co za tym idzie, do stworzenia wśród nich daleko idących i 
obejmujących wiele dziedzin obszarów wolnego handlu, służących poprawie integracji 
regionalnej; 

5. wyraża zadowolenie ze starań podjętych przez niektóre organizacje współpracy 
regionalnej, a w szczególności przez Organizację Współpracy Gospodarczej Państw 
Morza Czarnego (BSEC), których celem jest pogłębienie integracji w regionie Kaukazu 
Południowego; nawołuje do większego zaangażowania UE i podjęcia intensywniejszych 
działań na rzecz integracji w tym regionie, mając na uwadze, że Wspólnota posiada 
obecnie wyłączne kompetencje w dziedzinie polityki handlowej, w związku z czym 
państwa członkowskie należące do BSEC (Bułgaria, Grecja i Rumunia) nie mogą 
zawierać porozumień w dziedzinie handlu, gdyż byłoby to niezgodne z Traktatem o 
funkcjonowaniu UE.


