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POBUDE

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za zunanje zadeve, kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja geopolitični položaj Armenije, Gruzije in Azerbajdžana v odnosu do Rusije, 
Irana in Turčije ter meni, da je treba sodelovanju z regijo južnega Kavkaza nujno nameniti 
izredno pozornost, med drugim tudi pri vprašanjih, povezanih z energijo;

2. meni, da predstavlja trgovina enega bistvenih elementov splošne politike EU za krepitev 
politične stabilnosti, trajnostnega razvoja in blaginje v državah vzhodnega partnerstva na 
splošno in še posebej v regiji južnega Kavkaza;

3. pozdravlja študije o izvedljivosti, ki so bile za Gruzijo in Armenijo dokončane maja 2008 
in so pokazale, da bi poglobljeni in celoviti sporazumi o prosti trgovini omenjenima 
državama ter EU prinesli velike gospodarske koristi, kar je Komisiji omogočilo, da začne 
priprave na prihodnja pogajanja o poglobljenih in celovitih sporazumih o prosti trgovini;
poziva Azerbajdžan, naj čim prej zaključi proces pristopa k Svetovni trgovinski 
organizaciji, saj je članstvo v njej predpogoj za začetek pogajanj o sporazumu o prosti 
trgovini; spodbuja Gruzijo, Armenijo in Azerbajdžan k doseganju vidnejšega napredka pri 
izpolnjevanju svojih akcijskih načrtih evropske sosedske politike ter izpolnjevanju 
priporočil Komisije, še posebej glede izboljšanja njihove institucionalne zmogljivosti in 
izvajanja zakonodajnih reform (še zlasti v zvezi z nizko ravnijo zaščite intelektualne 
lastnine v vseh treh državah), kar je eden od predpogojev za učinkovito izvajanje 
ambicioznih sporazumov o prosti trgovini in ohranjanje njihovega učinka;

4. meni, da bi bila sklenitev pridružitvenih sporazumov in morebiti kasneje poglobljenih in 
celovitih sporazumov o prosti trgovini z vsako od teh držav prvi korak na poti k 
oblikovanju mreže podobnih poglobljenih in celovitih sporazumov o prosti trgovini med 
temi državami, s čimer bi vzpostavili poglobljena in obsežna področja proste trgovine, ki 
bi krepila regionalno povezovanje;

5. pozdravlja prizadevanja več organizacij regionalnega sodelovanja, še zlasti Organizacijo 
za črnomorsko gospodarsko sodelovanje, za povezovanje regije južnega Kavkaza; poziva 
EU k večji udeležbi pri povezovanju v regiji, saj je Skupnost sedaj izključno pristojna za 
trgovinsko politiko, države članice EU, ki sodelujejo v Organizaciji za črnomorsko 
gospodarsko sodelovanje (Bolgarija, Grčija in Romunija), pa ne morejo sklepati 
trgovinskih sporazumov, saj bi to bilo nezdružljivo s Pogodbo o delovanju Evropske 
unije.


