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FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet fäster uppmärksamheten vid Armeniens, Georgiens och Azerbajdzjans 
geopolitiska situation i förhållande till Ryssland, Iran och Turkiet, och anser därför att det 
är av största vikt att samarbetet med Sydkaukasien ges högsta prioritet, särskilt när det 
gäller energirelaterade ärenden. 

2. Europaparlamentet anser att handeln är en av nyckelfaktorerna i EU:s övergripande politik 
för att främja politisk stabilitet, hållbar tillväxt och välstånd i länderna inom det östliga 
partnerskapet i allmänhet och i Sydkaukasienregionen i synnerhet.

3. Europaparlamentet välkomnar slutförandet av genomförbarhetsstudierna för Georgien och 
Armenien i maj 2008, vilka visar att djupgående och omfattande frihandelsavtal skulle 
innebära betydande ekonomiska fördelar för dessa länder och EU. Kommissionen kan 
därmed inleda den förberedande fasen för framtida förhandlingar om djupgående och 
omfattande frihandelsavtal. Parlamentet uppmanar Azerbajdzjan att så snart som möjligt 
fullborda sin anslutning till WTO, eftersom medlemskap i WTO är ett krav för att kunna 
inleda förhandlingar om frihandelsavtal. Parlamentet uppmanar Georgien, Armenien och 
Azerbajdzjan att fortsätta med framstegen för att uppfylla sina respektive handlingsplaner 
för den europeiska grannskapspolitiken och kommissionens rekommendationer, i 
synnerhet när det gäller att förbättra den institutionella kapaciteten och genomföra 
lagstiftningsreformer (särskilt avseende det bristande skyddet av immateriella rättigheter i 
alla tre länder), eftersom detta är ett av förhandskraven för att effektivt kunna genomföra 
och främja hållbara effekter av sådana ambitiösa frihandelsavtal.

4. Europaparlamentet anser att det framtida ingåendet av associeringsavtal och därefter 
eventuellt ingåendet av djupgående och omfattande frihandelsavtal med vart och ett av 
dessa länder skulle utgöra ett första steg mot att främja upprättandet av ett nätverk av 
liknande frihandelsavtal mellan dessa länder, vilket skulle leda till djupgående och 
omfattande frihandelsområden mellan länderna, i syfte att stärka den regionala 
integrationen.

5. Europaparlamentet välkomnar de insatser som gjorts av flera regionala 
samarbetsorganisationer, i synnerhet Organisationen för ekonomiskt samarbete i 
Svartahavsområdet (BSEC), som syftar till en större integration i Sydkaukasienregionen. 
Parlamentet begär ett större åtagande och mer medverkan från EUs sida för att främja 
integrationen i regionen, med tanke på att gemenskapen nu har exklusiv behörighet för 
handelspolitiken och att de medlemsstater som deltar i BSEC (Bulgarien, Grekland och 
Rumänien) inte kan ingå åtaganden i handelsområdet, eftersom detta skulle strida mot 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.


