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Τροπολογία: Jens Holm και Vittorio Agnoletto

Τροπολογία 1
Παράγραφος -1 (νέα)

-1. εκφράζει τη λύπη του διότι η στρατιωτική κατοχή του Ιράκ ακολουθήθηκε από 
οικονομική κατοχή, κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες, μέσα από τους νόμους 
που θέσπισε ο Paul Bremer, ιδιωτικοποίησαν δημόσια περιουσία, 
φιλελευθεροποίησαν το εμπόριο και θέσπισαν κανόνες σχετικά με τις άμεσες ξένες 
επενδύσεις σε σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου·

Or. en

Τροπολογία: Erika Mann και Glyn Ford

Τροπολογία 2
Παράγραφος 1

1. χαιρετίζει το γεγονός ότι το Ιράκ απέκτησε καθεστώς παρατηρητή στον Παγκόσμιο
Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) ως καθοριστικό βήμα για την επανένταξη του Ιράκ στην
διεθνή οικονομία, το οποίο βοηθά να συμπληρωθούν θετικά οι διαπραγματεύσεις
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιράκ με θέμα τη σύναψη Συμφωνίας
Εμπορίου και Συνεργασίας· προσβλέπει στην πλήρη προσχώρηση της χώρας στον 
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ΠΟΕ σε κατάλληλη στιγμή στο μέλλον· στο μεταξύ, πιστεύει ότι πρέπει να 
εξασφαλιστεί η συνεχιζόμενη υποστήριξη για την οικοδόμηση δυνατοτήτων στη 
χώρα μέσω οικονομικών συνεισφορών·

Or. en

Τροπολογία: Caroline Lucas

Τροπολογία 3
Παράγραφος 1

1. ανησυχεί για την προοπτική των διαπραγματεύσεων για την προσχώρηση του Ιράκ
στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), ιδίως δεδομένου ότι η χώρα δεν έχει 
δημιουργήσει επαρκείς δυνατότητες αξιολόγησης και διαπραγματεύσεων· καλεί την 
ΕΕ και άλλα μέλη του ΝΑΤΟ να μην επιτρέψουν στα δικά τους συμφέροντα να 
κυριαρχήσουν στα σχέδια για την επανένταξη του Ιράκ στην διεθνή οικονομία· καλεί 
την ΕΕ να κατευθύνει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
Ιράκ με θέμα τη σύναψη Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε οι μελλοντικές ιρακινές κυβερνήσεις να διατηρούν πολιτικές επιλογές, ιδίως 
σε σχέση με ζητήματα επενδύσεων·

Or. en

Τροπολογία: Jens Holm και Vittorio Agnoletto

Τροπολογία 4
Παράγραφος 2 α (νέα)

2a. αναγνωρίζει ότι στο Ιράκ παραχωρήθηκε καθεστώς παρατηρητή στον ΠΟΕ τον 
Φεβρουάριο του 2004, ενώ η γραπτή αίτησή του για προσχώρηση στον ΠΟΕ 
πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο εκείνου του έτους, δηλαδή πριν εκλεγεί από τον 
ιρακινό λαό η πρώτη κυβέρνηση μετά την θέσπιση του νέου συντάγματος, κάτι το 
οποίο δεν συμβιβάζεται με τον εσωτερικό κανονισμό του ΠΟΕ ο οποίος ορίζει ότι 
οποιοδήποτε κράτος επιθυμεί να προσχωρήσει στον οργανισμό πρέπει να έχει 
πλήρη αυτονομία όσον αφορά την πολιτική εμπορικών ανταλλαγών του·

Or. en
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Τροπολογία: Erika Mann

Τροπολογία 5
Παράγραφος 4

4. να εστιάσει τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανάπτυξη του Διεθνούς
Συμφώνου με το Ιράκ (ICI) και στην υποστήριξη της μεταρρύθμισης του Ιράκ στην
κατεύθυνση μιας διαφοροποιημένης οικονομίας της αγοράς η οποία ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της ιρακινής κοινωνίας και αντεπεξέρχεται στις 
απαιτήσεις και τις ευκαιρίες της αειφόρου και δίκαιης συμμετοχής στο διεθνές 
εμπόριο·

Or. en

Τροπολογία: Caroline Lucas

Τροπολογία 6
Παράγραφος 5

5. καλεί την ΕΕ, τα Ηνωμένα Έθνη και τους οργανισμούς του Bretton Woods να 
προσανατολίσουν τις συμβουλές οικονομικής πολιτικής τους κατά κύριο λόγο προς 
τη συνδιαλλαγή σχετικά με την ανάπτυξη και κοινωνικο-οικονομική πολυμορφία
μεταξύ των συνταγματικών περιφερειών του Ιράκ, (διαγραφή) καθώς και στις 
εισφορές για την ανοικοδόμηση της χώρας·

Or. en

Τροπολογία: Erika Mann

Τροπολογία 7
Παράγραφος 5

5. να λάβει υπό σημείωση την ανάπτυξη και κοινωνικο-οικονομική πολυμορφία μεταξύ
των συνταγματικών περιφερειών του Ιράκ, κατά την μελλοντική διαμόρφωση της 
εμπορικής πολιτικής καθώς και στις εισφορές για την ανοικοδόμηση της χώρας· κατά 
συνέπεια συνιστά να δοθεί υποστήριξη κατά κύριο λόγο στην οικοδόμηση 
δυνατοτήτων για επιχειρήσεις πολύ μικρού, μικρού και μεσαίου μεγέθους·

Or. en
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Τροπολογία: Jens Holm και Vittorio Agnoletto

Τροπολογία 8
Παράγραφος 6

6. να συγκεντρώσει τη συνεχή ενίσχυση της ΕΕ για την οικοδόμηση δυνατοτήτων και 
στην επίτευξη κοινωνικά, οικολογικά και οικονομικά αειφόρου ανάπτυξης στη 
χώρα σύμφωνα με τις προτιμήσεις που εκφράζονται από τον ιρακινό λαό·

Or. en

Τροπολογία: Caroline Lucas

Τροπολογία 9
Παράγραφος 6

6. να συγκεντρώσει τη συνεχή ενίσχυση της ΕΕ για την οικοδόμηση δυνατοτήτων όσον 
αφορά τους διοικητικούς και οικονομικούς θεσμούς του Ιράκ, ιδίως δε σε σχέση με 
την ανασυγκρότηση του θεσμικού πλαισίου (διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Erika Mann

Τροπολογία 10
Παράγραφος 6 α (νέα)

6α. καλεί τις ιρακινές αρχές να εγκρίνουν την απαραίτητη νομοθεσία και να 
οικοδομήσουν τις δυνατότητες εφαρμογής της σε τομείς όπως η πνευματική 
ιδιοκτησία, οι δημόσιες προμήθειες, οι τεχνικοί φραγμοί στο εμπόριο, τα 
υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα·

Or. en

Τροπολογία: Erika Mann

Τροπολογία 11
Παράγραφος 6 β (νέα)

6β. καλεί τις ιρακινές αρχές να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις διαφάνειας που 
ορίζονται στο άρθρο X της συμφωνίας GATT 1994·
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Or. en

Τροπολογία: Erika Mann

Τροπολογία 12
Παράγραφος 6 γ (νέα)

6γ. καλεί τις ιρακινές αρχές να εξασφαλίσουν διαφάνεια και αποφυγή των διακρίσεων 
όσον αφορά τις δημόσιες προμήθειες και ιδιαίτερα να επεκτείνουν τη μεταχείριση 
πλέον ευνοουμένου κράτους σε όλους τους προμηθευτές της ΕΕ σε σχέση με τις 
προμήθειες όλων των δημόσιων αρχών, έως ότου το Ιράκ προσχωρήσει στην 
πολυμερή συμφωνία σχετικά με τις Κρατικές Προμήθειες·

Or. en

Τροπολογία: Erika Mann

Τροπολογία 13
Παράγραφος 7

7. να ενθαρρύνει την ιρακινή κυβέρνηση να χρησιμοποιεί τα έσοδα από την πώληση
πετρελαίου κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζει ότι αυτά επανεπενδύονται στο Ιράκ και
ότι υφίστανται διαχείριση από φορείς δημόσιων προμηθειών υπό την τελική εξουσία 
της ιρακινής κυβέρνησης· συνιστά η προσέγγιση αυτή να αποτελέσει κεφαλαιώδη 
(διαγραφή) προϋπόθεση προκειμένου η ΕΕ να υποστηρίξει την ανασυγκρότηση και 
την ανάπτυξης της ιρακινής οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία: Caroline Lucas

Τροπολογία 14
Παράγραφος 7

7. να ενθαρρύνει την ιρακινή κυβέρνηση να χρησιμοποιεί τα έσοδα από την πώληση
πετρελαίου κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζει ότι αυτά επανεπενδύονται στο Ιράκ και
ότι υφίστανται διαχείριση από φορείς δημόσιων προμηθειών υπό την τελική εξουσία 
της ιρακινής κυβέρνησης (διαγραφή)·

Or. en
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Τροπολογία: Caroline Lucas

Τροπολογία 15
Παράγραφος 7 α (νέα)

7α. θεωρεί ότι στην τρέχουσα κατάσταση οικοδόμησης θεσμών στο Ιράκ, οποιαδήποτε 
διμερής ή πολυμερής διαπραγμάτευση συμφωνίας για τις δημόσιες προμήθειες 
πρέπει να θεωρηθεί πρόωρη· καλεί το Συμβούλιο να αναθεωρήσει την εντολή του 
προς την Επιτροπή από αυτή την άποψη·

Or. en

Τροπολογία: Jens Holm και Vittorio Agnoletto

Τροπολογία 16
Παράγραφος 8

8. να αναγνωρίσει την μεγάλη ανάγκη ανάπτυξης στο Ιράκ και κατά συνέπεια 
κατανοεί την ανάγκη για δημόσιες ρυθμίσεις σε αυτή τη χώρα σχετικά με το 
μερισμό των κερδών και της τεχνογνωσίας με εταιρείες που δραστηριοποιούνται 
στο Ιράκ· πιστεύει κατηγορηματικά ότι οι φυσικοί πόροι της χώρας πρέπει να 
χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο προς όφελος του ιρακινού λαού·

Or. en

Τροπολογία: Caroline Lucas

Τροπολογία 17
Παράγραφος 8

8. να αναγνωρίσει ότι είναι θέμα αμοιβαίου οφέλους και έντονου ενδιαφέροντος τόσο
για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για το Ιράκ να εξασφαλιστούν ρυθμιστικές και ντε 
φάκτο ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ των ξένων επενδυτών στη χώρα·
καλεί την ΕΕ να μην πιέσει το Ιράκ προς διμερείς επενδυτικές ρυθμίσεις που 
περιορίζουν τα βασικά δικαιώματα της εν λόγω χώρας να θεσπίζει τους δικούς της 
κανόνες για την εισροή και την εκροή πρώτων υλών και κεφαλαίων·

Or. en
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Τροπολογία: Erika Mann

Τροπολογία 18
Παράγραφος 8

8. να αναγνωρίσει ότι είναι θέμα αμοιβαίου οφέλους και έντονου ενδιαφέροντος τόσο
για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για το Ιράκ να εξασφαλιστούν (διαγραφή) ντε 
φάκτο ισότιμες και δίκαιες συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ των ξένων επενδυτών 
στη χώρα·

Or. en

Τροπολογία: Caroline Lucas

Τροπολογία 19
Παράγραφος 8 α (νέα)

8α. καλεί την ΕΕ να μην απαιτήσει από την ιρακινή κυβέρνηση να παραχωρήσει 
ελευθερίες σε ξένους επενδυτές οι οποίες προδήλως είναι μόνο προς το συμφέρον 
εταιρειών της ΕΕ· ενθαρρύνει την ιρακινή κυβέρνηση να προβάλει αιτήματα για 
ανώτατο όριο στην ξένη ιδιοκτησία, απαιτήσεις για κοινές επιχειρήσεις, όρια στον 
επαναπατρισμό κερδών, ελέγχους κεφαλαίων και εναντίον μεροληπτικών και 
αντιδεοντολογικών συμφωνιών με την κυβέρνηση του κράτους υποδοχής·

Or. en

Τροπολογία: Caroline Lucas

Τροπολογία 20
Παράγραφος 8 β (νέα)

8β. καταδικάζει την διμερή Επενδυτική Συνθήκη ΗΠΑ-Ιράκ διότι δρομολόγησε
ανταγωνισμό με άλλες χώρες για σύναψη παρόμοιων συμφωνιών οι οποίες 
απογυμνώνουν το Ιράκ από τους πόρους του και από δίκαιο μερίδιο των εσόδων· 
ζητεί επιμόνως από την ΕΕ να μην ακολουθήσει τη στρατηγική των ΗΠΑ στο 
Ιράκ·

Or. en
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Τροπολογία: Caroline Lucas

Τροπολογία 21
Παράγραφος 8 γ (νέα)

8γ. θεωρεί, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για περισσότερο αειφόρα μέτρα σε σχέση 
με τις εμπορικές ανταλλαγές έτσι ώστε να καταπολεμηθεί η κλιματική αλλαγή, ότι 
η πρόσβαση στους ενεργειακούς πόρους είναι θέμα οι κανόνες του οποίου πρέπει να 
ρυθμίζονται πολυμερώς και δεν πρέπει να υπονομεύεται από διμερείς εμπορικές 
συμφωνίες οι οποίες εισάγουν ανταγωνισμό για τους ευνοϊκότερους όρους 
πρόσβασης·

Or. en

Τροπολογία: Jens Holm και Vittorio Agnoletto

Τροπολογία 22
Παράγραφος 10

10. να ενημερώνει τακτικά την κοινωνία των πολιτών, τα εθνικά κοινοβούλια και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το στάδιο στο οποίο έχουν φτάσει οι διαπραγματεύσεις 
μεταξύ της Ένωσης και του Ιράκ σχετικά με το Εμπόριο και τη Συνεργασία·

Or. en

Τροπολογία: Jens Holm και Vittorio Agnoletto

Τροπολογία 23
Παράγραφος 11

11. να ενθαρρύνει την πραγματοποίηση τακτικού διαλόγου μεταξύ της Επιτροπής, της
Παγκόσμιας Τράπεζας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, προκειμένου να συντονιστούν οι προσεγγίσεις και 
πρωτοβουλίες για την ανοικοδόμηση και/ή διαγραφή του χρέους και οι σχετικές 
απαιτήσεις της οικονομικής πολιτικής έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η κοινωνική, 
οικολογική και οικονομική αειφόρος ανάπτυξη στη χώρα σύμφωνα με τις 
προτιμήσεις που εκφράζονται από τον ιρακινό λαό·

Or. en
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Τροπολογία: Erika Mann

Τροπολογία 24
Παράγραφος 11 α (νέα)

11α. συνιστά θερμά στην Επιτροπή να συγκροτήσει τη δική της βάση δεδομένων, 
αρχίζοντας από το 2008, για έργα που υφίστανται διαχείριση υπό την αιγίδα των 
Ηνωμένων Εθνών και της Παγκόσμιας Τράπεζας ή οποιουδήποτε άλλου διεθνούς 
ιδρύματος και τα οποία λαμβάνουν συνολική οικονομική συνδρομή από τον 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πολύ συγκεκριμένες ομάδες έργων· 
κάθε έργο πρέπει να είναι εντοπίσιμο στη βάση δεδομένων και να αναφέρεται 
σαφώς η χρηματοδοτική συνεισφορά της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία: Erika Mann

Τροπολογία 25
Παράγραφος 11 β (νέα)

11β. συνιστά στα κράτη μέλη και την Επιτροπή να μετακινηθούν με αργό ρυθμό προς 
τον ορισμό έργων που θα διοικούνται και χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση· ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο έγγραφο το οποίο 
να εκθέτει στρατηγική σχετικά με το πώς μπορεί να πραγματωθεί αυτό έως το 
Μάιο του 2008· πρέπει να εξηγηθεί ποια έργα πρέπει να παραμείνουν για κάποιο 
διάστημα στην αρμοδιότητα των Ηνωμένων Εθνών και της Παγκόσμιας 
Τράπεζας·

Or. en

Τροπολογία: Erika Mann

Τροπολογία 26
Παράγραφος 11 γ (νέα)

11γ. συνιστά στην ΕΕ να συνεχίσει να παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για 
προγράμματα τα οποία θα βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της ιρακινής κοινωνίας 
συνολικά·

Or. en
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Τροπολογία: Jens Holm και Vittorio Agnoletto

Τροπολογία 27
Παράγραφος 13 α (νέα)

13α. καλεί το Ιράκ καθώς και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την καλή διακυβέρνηση, 
τη διαφάνεια και τη δημοκρατική νομιμότητα σχετικά με την εκμετάλλευση των 
φυσικών πόρων, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι η εκμετάλλευση αυτή δεν θα 
προκαλέσει οικολογικές ανισομέρειες·

Or. en
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