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Ignasi Guardans Cambó
 Europos Sąjungos vaidmuo Irake
(2007/2181(I NI))

Pakeitimą pateikė Jens Holm ir Vittorio Agnoletto

Pakeitimas 1
-1 dalis (nauja)

-1. apgailestauja dėl to, kad po karinės okupacijos Irake buvo ekonominė, kurios metu 
JAV, vadovaudamasi Paulo Bremerio priimtais įstatymais, privatizavo valstybės 
nuosavybę, liberalizavo prekybą ir nustatė tiesioginių užsienio investicijų taisykles, 
aiškiai prieštaraujančias tarptautinei teisei;

Or. en

Pakeitimą pateikė Erika Mann ir Glyn Ford

Pakeitimas 2
1 dalis

1. džiaugiasi Irako stebėtojo statusu Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO), kadangi 
tai yra labai svarbus Irako integracijos į tarptautinę ekonomiką žingsnis, padedantis 
teigiamai paveikti Europos Sąjungos ir Irako derybas prekybos ir bendradarbiavimo 
susitarimo link; tikisi jo visiško įstojimo į PPO tinkamu laiku ateityje; o kol kas 
finansiniais įnašais reikėtų užtikrinti nuolatinę paramą šalies pajėgumų ugdymui;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 3
1 dalis

1. yra susirūpinęs dėl Irako derybų dėl stojimo į Pasaulio prekybos organizaciją (PPO) 
galimybių, ypač todėl, kad šalis neturi pakankamai išvystytų vertinimo ir derybų 
pajėgumų; ragina ES ir kitas PPO nares vengti saviems interesams suteikti daugiau 
svarbos nei Irako integracijai į tarptautinę ekonomiką; ragina ES nukreipti Europos 
Sąjungos ir Irako derybas prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo link, kad Irako 
būsimos vyriausybės išsaugotų politines galimybes ypač spręsti investicijų 
klausimus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jens Holm ir Vittorio Agnoletto

Pakeitimas 4
2a dalis (nauja)

2a. pripažįsta, kad 2004 m. vasario mėnesį Irakui buvo suteiktas PPO stebėtojo statusas, 
kai tik tų pačių metų rugsėjo mėnesį, t. y. prieš Irako tautai išrenkant naują 
vyriausybę po naujos Konstitucijos priėmimo, buvo kreiptasi raštu dėl jo stojimo į 
PPO; tai neatitinka PPO vidaus taisyklių, kuriose teigiama, kad valstybė, siekianti 
įstoti į organizaciją, privalo turėti visiškai nepriklausomą prekybos mainų srities 
politiką;

Or. en

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 5
4 dalis

4. sutelkti dėmesį į Europos Sąjungos dalyvavimą vystant Tarptautinį susitarimą su Iraku 
„Compact“ ir remti Irako reformas, siekiant įvairios rinkos ekonomikos, kuri atitiktų 
Irako visuomenės poreikius bei paklausą ir tvarios ir teisingos pasaulinės prekybos 
reikalavimus bei galimybes;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 6
5 dalis

5. ragina ES, JT ir Bretton Woods institucijas ekonominės politikos patarimais 
pirmiausiai siekti sutaikinimo, atsižvelgiant į vystymą ir socialinius bei ekonominius 
Irako struktūrinių regionų skirtumus, (išbraukta) ir įnašą atkuriant šalį;

Or. en

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 7
5 dalis

5. atsižvelgti į vystymą ir socialinius bei ekonominius Irako struktūrinius regionų 
skirtumus, ateityje rengiant prekybos politiką ir padedant atkurti šalį; todėl 
rekomenduoja pirmiausia pagalbą skirti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių 
pajėgumų ugdymui; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Jens Holm and Vittorio Agnoletto

Pakeitimas 8
6 dalis

6. sutelkti nuolatinę ES pagalbą į Irako administracinių ir ekonominių institucinių 
gebėjimų vystymą ir šalies socialinio, ekologinio ir ekonominio tvaraus vystymo, 
atitinkančio Irako žmonių išreikštus norus, siekimą;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 9
6 dalis

6. sutelkti nuolatinę ES pagalbą į Irako administracinių ir ekonominių institucinių 
gebėjimų vystymą, ypač restruktūrizuojant institucijų sistemą (išbraukta);

Or. en

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 10
6a dalis (nauja)

6a. ragina Irako valdžios institucijas priimti reikalingus teisės aktus ir vystyti
pajėgumus įgyvendinti šiuos teisės aktus intelektinės nuosavybės, viešųjų pirkimų, 
techninių kliūčių prekybai, sanitarijos ir fitosanitarijos priemonių srityse;

Or. en

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 11
6b dalis (nauja)

6b. ragina Irako valdžios institucijas laikytis skaidrumo reikalavimų, numatytų 1944 m. 
GATT X straipsnyje; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 12
6c dalis (nauja)

6c. ragina Irako valdžios institucijas užtikrinti skaidrumą ir nediskriminavimą viešųjų 
pirkimų srityje, ypač išplėsti palankiausio nacionalinio rėžimo taikymą visiems ES 
tiekėjams visų valdžios institucijų vykdomų viešųjų pirkimų atžvilgiu iki tol, kol 
Irakas taps daugiašalės PPO sutarties dėl viešųjų pirkimų (angl. GPA) nariu;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 13
7 dalis

7. skatinti Irako vyriausybę naudoti pajamas, gautas iš prekybos nafta, siekiant užtikrinti 
jų investavimą į Iraką ir kad jas valdytų viešųjų pirkimų subjektai, kuriems vadovautų 
Irako vyriausybė; rekomenduoja kad šis principas būtų privaloma (išbraukta) sąlyga, 
siekiant ES paramos Irako ekonomikos rekonstrukcijai ir plėtrai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 14
7 dalis

7. skatinti Irako vyriausybę naudoti pajamas, gautas iš prekybos nafta, siekiant užtikrinti 
jų investavimą į Iraką ir kad jas valdytų viešųjų pirkimų subjektai, kuriems vadovautų 
Irako vyriausybė (išbraukta);

Or. en

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 15
7a dalis (nauja)

7a. mano, kad esant dabartinei Irako institucijų kūrimo būklei bet kokios dvišalių ar 
daugiašalių susitarimų dėl viešųjų pirkimų derybos būtų skubotos; ragina Tarybą 
peržiūrėti Komisijos įgaliojimus šiuo klausimu;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Jens Holm ir Vittorio Agnoletto

Pakeitimas 16
8 dalis

8. pripažįsta, kad labai reikia vystyti Iraką, taigi supranta, kad šioje šalyje būtinas 
viešojo sektoriaus reguliavimas, siekiant dalintis pelnu ir praktine patirtimi su Irake 
veikiančiomis įmonėmis; yra įsitikinęs, kad šalies gamtiniai ištekliai turėtų 
daugiausiai būti naudojami Irako žmonių labui;  

Or. en

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 17
8 dalis

8. pripažįsta, kad siekiant abišalės naudos Europos Sąjungai ir Irakui, tikslinga užtikrinti 
reglamentuotas ir de facto vienodas galimybes užsienio investuotojams šioje šalyje;
ragina ES neversti Irako priimti dvišalio investicijų reglamentavimo, kuris varžytų 
šios šalies pagrindines teises kurti savo taisykles dėl žaliavų, finansų ir kapitalo 
įplaukų ir jų panaudojimo;

Or. en

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 18
8 dalis

8. pripažįsta, kad siekiant abišalės naudos Europos Sąjungai ir Irakui, tikslinga užtikrinti 
(išbraukta) de facto ir sąžiningai vienodas galimybes užsienio investuotojams šioje 
šalyje;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 19
8a dalis (nauja)

8a. ragina ES susilaikyti nuo reikalavimų Irako vyriausybei užtikrinti tas užsienio 
investuotojų laisves, kurios akivaizdžiai naudingos tik ES bendrovėms; ragina Irako 
vyriausybę ir toliau kelti reikalavimus, susijusius su užsienio kapitalo viršutinėmis 
ribomis, reikalavimais bendroms įmonėms, pelno repatrijavimo ribomis, kapitalo 
kontrole ir nesudarinėti diskriminuojančių ir neetiškų susitarimų tarp vyriausybės ir 
užsienio investuotojų (angl Host Government Agreement);

Or. en

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 20
8b dalis (nauja)

8b. smerkia JAV ir Irako dvišalę investicijų sutartį todėl, kad po jos kitos šalys pradėjo 
lenktyniauti dėl panašių susitarimų, kuriais būtų eikvojami Irako resursai ir jam 
nesuteikiama teisinga pajamų dalis, sudarymo; ragina ES nesivadovauti JAV 
strategija Irake;

Or. en

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 21
8c dalis (nauja)

8c. mano, kad esant tvaresnių prekybos būdų poreikiui, siekiant kovoti su klimato kaita, 
galimybė įsigyti energijos šaltinių yra daugiašalių taisyklių nustatymo klausimas, ir 
šių taisyklių negali pažeisti dvišaliai prekybos susitarimai, kuriuose konkuruojama 
dėl palankiausių įsigijimo sąlygų;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Jens Holm and Vittorio Agnoletto

Pakeitimas 22
10 dalis

10. nuolat informuoti pilietinę visuomenę, nacionalinius parlamentus ir Europos 
Parlamentą apie pasiektą ES ir Irako prekybos ir bendradarbiavimo derybų etapą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jens Holm ir Vittorio Agnoletto

Pakeitimas 23
11 dalis

11. skatinti nuolatinį dialogą tarp Komisijos, Pasaulio banko, Tarptautinio valiutos fondo 
ir Europos investicijų banko, siekiant koordinuoti  restruktūrizavimo ir (arba) skolos 
grąžinimo ir atitikties politikos reikalavimams, iniciatyvų nuostatas, siekiant sudaryti 
šalies socialinio, ekologinio ir ekonominio tvaraus vystymo, atitinkančio Irako 
žmonių išreikštus norus, galimybes;

Or. en

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 24
11a dalis (nauja)

11a. primygtinai rekomenduoja Komisijai įkurti savo duomenų bazę, skirtą projektams, 
kuriems 2008 m. ir vėliau vadovavo JT ir Pasaulio bankas arba bet kuri kita 
tarptautinė organizacija ir kurie gavo bendrus finansinius įnašus iš Europos 
Sąjungos biudžeto konkrečioms projektų grupėms; šioje duomenų bazėje 
kiekvienas projektas turėtų būti atpažįstamas ir reikėtų aiškiai pažymėti ES 
finansinį įnašą į jį;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 25
11b dalis (nauja)

11b. rekomenduoja valstybėms narėms ir Komisijai lėtai pereiti prie projektų, kuriems 
vadovautų ir kuriuos finansuotų Europos Sąjunga, rengimo; ragina Komisiją 
pateikti Parlamentui dokumentuos, kuriuose būtų numatyta strategija tai padaryti 
iki 2008 m. gegužės; reikėtų paaiškinti, kodėl tam tikri projektai turėtų ir toliau būti 
vykdomi JT ir Pasaulio banko;

Or. en

Pakeitimą pateikė Erika Mann

Pakeitimas 26
11c dalis (nauja)

11c. rekomenduoja ES ir toliau teikti finansinę paramą programoms, skirtoms padėti 
atkurti Irako visuomenę kaip visumą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jens Holm and Vittorio Agnoletto

Pakeitimas 27
13a dalis (nauja)

13a. ragina Iraką ir valstybes nares skatinti gerą valdymą, skaidrumą ir atskaitomybę dėl 
gamtinių išteklių naudojimo ir užtikrinti, kad šiuo naudojimu nebus sukelta jokio 
ekologinio disbalanso;

Or. en
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