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SUGESTII

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru afaceri externe, competentă 
în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază situația geopolitică a Armeniei, Georgiei și Azerbaidjanului în raport cu Rusia, 
Iranul și Turcia și consideră, prin urmare, că este extrem de important să se acorde cea 
mai înaltă prioritate cooperării cu Caucazul de Sud, nu în ultimul rând cooperării în 
materie de energie;

2. consideră comerțul ca fiind una dintre componentele esențiale ale politicii globale a UE 
pentru promovarea stabilității politice, a creșterii economice durabile și a prosperității în 
țările participante la Parteneriatul estic, în general, și în regiunea Caucazului de Sud, în 
particular;

3. salută încheierea în mai 2008 a studiilor de fezabilitate pentru Georgia și Armenia, în care 
se arată că acordurile de liber schimb consistente și cuprinzătoare (DCFTA) ar aduce 
acestor țări și UE beneficii economice semnificative, aceste studii permițând Comisiei să 
inițieze o fază pregătitoare pentru viitoarele negocieri privind DCFTA; invită 
Azerbaidjanul să își încheie aderarea la OMC cât mai curând cu putință, întrucât calitatea 
de membru al OMC este o cerință prealabilă pentru orice eventuale negocieri privind 
acordurile de liber schimb; încurajează Georgia, Armenia și Azerbaidjanul să realizeze 
progrese mai consistente în aplicarea planurilor lor de acțiune PEV și în îndeplinirea 
recomandărilor Comisiei, în special în ceea ce privește îmbunătățirea capacității 
instituționale și punerea în aplicare a reformelor în materie de reglementare (în special în 
ceea ce privește nivelul scăzut al protecției proprietății intelectuale în toate cele trei țări), 
acestea aflându-se printre condițiile prealabile necesare pentru o punere în aplicare eficace 
a unor FTA atât de ambițioase și pentru menținerea efectelor acestora;

4. consideră că viitoarea încheiere a acordurilor de asociere și, ulterior, eventuala încheiere a 
DCFTA cu fiecare dintre aceste țări ar fi un prim pas către încurajarea creării unei rețele 
de FTA similare între aceste țări, creând astfel între ele zone de liber schimb consistente și 
cuprinzătoare al căror scop este consolidarea integrării regionale;

5. salută eforturile depuse de o serie de organizații de cooperare regională, în special de 
Organizația de Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN), în scopul unei integrări 
mai profunde a regiunii Caucazului de Sud; solicită ca UE să-și asume angajamente mai 
importante și să se implice mai profund în folosul integrării acestei regiuni, întrucât în 
prezent Comunitatea are competențe exclusive în materie de politică comercială, țările 
membre ale UE care participă la OCMN (Bulgaria, Grecia și România) nefiind în măsură 
să își asume angajamente comerciale, întrucât acest lucru ar fi incompatibil cu Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene.


