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NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. upozorňuje na geopolitickú situáciu Arménska, Gruzínska a Azerbajdžanu vo vzťahu k 
Rusku, Iránu a Turecku, a preto považuje za nanajvýš dôležité, aby sa spolupráci so 
Zakaukazskom venovala prioritná pozornosť, v neposlednom rade v oblasti energetiky;

2. domnieva sa, že obchod je jednou z kľúčových zložiek všeobecnej politiky EÚ na 
podporu politickej stability, udržateľného rastu a prosperity všeobecne v krajinách 
Východného partnerstva a obzvlášť v regióne Zakaukazska;

3. víta dokončenie štúdií uskutočniteľnosti pre Gruzínsko a Arménsko v máji 2008, z 
ktorých vyplýva, že rozsiahle a komplexné dohody o voľnom obchode (DCFTA) by týmto 
krajinám a EÚ priniesli významné hospodárske výhody, čím by umožnili Komisii vstúpiť 
do prípravnej fázy pre budúce rokovania o rozsiahlych a komplexných dohodách o 
voľnom obchode; vyzýva Azerbajdžan, aby čo najskôr pristúpil k WTO, keďže členstvo v 
WTO je základným predpokladom úvah o začatí akýchkoľvek rokovaní o dohode o 
voľnom obchode; nabáda Gruzínsko, Arménsko a Azerbajdžan, aby zlepšili pokrok pri 
plnení svojich akčných plánov európskej susedskej politiky a dodržiavaní odporúčaní 
Komisie, najmä z hľadiska zlepšenia ich inštitucionálnej kapacity a vykonávania 
regulačných reforiem (predovšetkým v súvislosti s veľmi nízkou úrovňou ochrany 
duševného vlastníctva vo všetkých troch krajinách), čo je jednou z podmienok potrebných 
pre účinné vykonávanie a udržanie účinkov takýchto ambicióznych dohôd o voľnom 
obchode;

4. domnieva sa, že budúce uzavretie dohôd o pridružení a následné prípadné uzavretie 
rozsiahlych a komplexných dohôd o voľnom obchode s každou z týchto krajín by bolo 
prvým krokom smerom k podpore vytvorenia siete podobných dohôd o voľnom obchode 
medzi týmito krajinami, čím by došlo k vytvoreniu rozsiahlych a komplexných zón 
voľného obchodu medzi nimi, ktoré by boli zamerané na posilnenie regionálnej integrácie;

5. víta úsilie viacerých organizácií pre regionálnu spoluprácu, najmä Organizácie pre 
hospodársku spoluprácu v oblasti Čierneho mora (BSEC), ktoré sa zameriavajú na 
výraznejšiu integráciu regiónu Zakaukazska; vyzýva EÚ, aby sa vo väčšej miere 
zaangažovala a zapojila do integrácie tohto regiónu vzhľadom na to, že Spoločenstvo má 
v súčasnosti výlučnú právomoc v oblasti obchodnej politiky, a teda EÚ a členské štáty, 
ktoré sú členmi BSEC (Bulharsko, Grécko a Rumunsko), nemôžu prijímať záväzky v 
oblasti obchodu, keďže by to bolo nezlučiteľné so Zmluvou o fungovaní EÚ.


