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Poprawkę złożyli Jens Holm i Vittorio Agnoletto

Poprawka 1
Ustęp -1 (nowy)

-1. ubolewa nad faktem, że po wojskowej okupacji Iraku nastąpiła okupacja 
gospodarcza, w której USA, poprzez prawa wprowadzone przez Paula Bremera, 
sprywatyzowały własność publiczną, dokonały liberalizacji handlu, a także 
ustanowiły zasady dotyczące bezpośrednich inwestycji zagranicznych będące 
ewidentnie niezgodne z prawem międzynarodowym;

Or. en

Poprawkę złożyły Erika Mann i Glyn Ford

Poprawka 2
Ustęp 1

1. z zadowoleniem przyjmuje przyznanie Irakowi statusu obserwatora w Światowej 
Organizacji Handlu (WTO), co ma stanowić kluczowy krok ku ponownemu włączeniu 
Iraku do gospodarki międzynarodowej oraz przyczynić się do pozytywnego 
zakończenia negocjacji między Unią Europejską i Irakiem w sprawie umowy o handlu 
i współpracy; oczekuje pełnego przystąpienia Iraku do WTO w odpowiednim czasie 
w przyszłości; do tego czasu należy zagwarantować ciągłe wspieranie budowania 
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potencjału tego kraju poprzez wkłady finansowe;

Or. en

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 3
Ustęp 1

1. jest zaniepokojony perspektywą negocjacji w sprawie przystąpienia Iraku do 
Światowej Organizacji Handlu (WTO), zwłaszcza do czasu kiedy kraj ten zbuduje 
wystarczający potencjał w zakresie oceny i negocjacji; wzywa UE oraz inne państwa 
będące członkami WTO, aby nie pozwoliły, by ich własne interesy zdominowały 
plany ponownego włączenia Iraku do gospodarki międzynarodowej; wzywa UE do 
prowadzenia negocjacji między Unią Europejską i Irakiem w sprawie umowy o 
handlu i współpracy w taki sposób, aby kolejne rządy irackie utrzymały możliwości 
politycznego wyboru szczególnie w odniesieniu do spraw związanych z inwestycjami;

Or. en

Poprawkę złożyli Jens Holm i Vittorio Agnoletto

Poprawka 4
Ustęp 2 a (nowy)

2a. uznaje przyznanie Irakowi statusu obserwatora w WTO w lutym 2004 r., podczas 
gdy jego wniosek o przystąpienie do WTO złożono we wrześniu tego samego roku, 
czyli przed wyborem przez naród iracki pierwszego rządu po wejściu w życie nowej 
konstytucji, co byłoby niezgodne z wewnętrznymi przepisami WTO stanowiącymi, że 
każde państwo chcące przyłączyć się do organizacji musi posiadać pełną autonomię 
w zakresie polityki w dziedzinie obrotu handlowego;

Or. en

Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 5
Ustęp 4

4. skupić się na zaangażowaniu Unii Europejskiej w rozwój międzynarodowego 
porozumienia „Compact” z Irakiem (ICI) i na wspieraniu irackiej reformy na rzecz 
zdywersyfikowanej gospodarki rynkowej odpowiadającej potrzebom i wymaganiom 
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irackiego społeczeństwa oraz radzącej sobie z wymogami i możliwościami 
związanymi ze zrównoważonym i sprawiedliwym udziałem w światowym handlu;

Or. en

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 6
Ustęp 5

5. wzywa UE, ONZ oraz instytucje Bretton Woods do ukierunkowania doradztwa w 
zakresie polityki gospodarczej głównie na pojednanie w rozwoju i różnorodności 
społeczno-gospodarczej regionów konstytucyjnych Iraku (skreślenie) oraz we 
wkładzie w odbudowę kraju;

Or. en

Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 7
Ustęp 5

5. wziąć pod uwagę rozwój i różnorodność społeczno-gospodarczą regionów 
konstytucyjnych Iraku w kształtowaniu przyszłej polityki handlowej i we wkładzie 
w odbudowę kraju; dlatego zaleca wspieranie głównie budowania potencjału 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawkę złożyli Jens Holm i Vittorio Agnoletto

Poprawka 8
Ustęp 6

6. skoncentrować stałą pomoc UE w zakresie budowania potencjału oraz utrzymania 
zrównoważonego rozwoju społecznego, ekologicznego i gospodarczego kraju 
zgodnie z potrzebami narodu irackiego;

Or. en



PE398.717v01-00 4/9 AM\701451PL.doc

PL

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 9
Ustęp 6

6. skoncentrować stałą pomoc UE w zakresie budowania potencjału w odniesieniu do 
irackich instytucji administracyjnych i gospodarczych, zwłaszcza jeżeli chodzi o 
restrukturyzację ram instytucjonalnych (skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 10
Ustęp 6 a (nowy)

6a. wezwać władze irackie do przyjęcia niezbędnego prawa i budowania potencjału do 
jego wdrażania w obszarach takich jak własność intelektualna, zamówienia
publiczne, bariery techniczne w handlu, środki sanitarne i fitosanitarne;

Or. en

Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 11
Ustęp 6 b (nowy)

6b. wezwać władze irackie do przestrzegania wymogów przejrzystości określonych w art. 
X GATT 1994;

Or. en

Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 12
Ustęp 6 c (nowy)

6c. wezwać władze irackie do zagwarantowania przejrzystości i niedyskryminacji w 
zamówieniach publicznych, zwłaszcza do rozszerzenia zastosowania zasady 
największego uprzywilejowania wszystkich dostawców z UE przez władze publiczne 
w zakresie zamówień, do czasu kiedy Irak przystąpi do wielostronnego 
Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA);
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Or. en

Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 13
Ustęp 7

7. zachęcać rząd Iraku do takiego wykorzystywania przychodu ze sprzedaży ropy 
naftowej, aby zapewnić, że jest on ponownie inwestowany w Iraku i zarządzany przez 
organy zamówień publicznych pod ostatecznym nadzorem rządu irackiego; zaleca, 
aby podejście to stanowiło podstawowy (skreślenie) warunek wspierania przez UE 
odbudowy i rozwoju gospodarki Iraku;

Or. en

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 14
Ustęp 7

7. zachęcać rząd Iraku do takiego wykorzystywania przychodu ze sprzedaży ropy 
naftowej, aby zapewnić, że jest on ponownie inwestowany w Iraku i zarządzany przez 
organy zamówień publicznych pod ostatecznym nadzorem rządu irackiego 
(skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 15
Ustęp 7 a (nowy)

7a. uznać, że obecny stan tworzenia instytucji irackich oraz wszelkie dwustronne lub 
wielostronne negocjowanie porozumienia w sprawie zamówień rządowych należy 
uznać za przedwczesne; wzywa Radę do dokonania przeglądu swojego mandatu 
udzielonego Komisji w tej kwestii;

Or. en
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Poprawkę złożyli Jens Holm i Vittorio Agnoletto

Poprawka 16
Ustęp 8

8. uznać silną potrzebę rozwoju Iraku i w związku z tym rozumie potrzebę 
wprowadzenia w tym kraju uregulowań publicznych w celu wymiany zysków i 
wiedzy z przedsiębiorstwami działającymi w Iraku; jest głęboko przekonany, że 
naturalne zasoby tego kraju należy wykorzystać głównie dla dobra narodu 
irackiego;  

Or. en

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 17
Ustęp 8

8. uznać, że kwestią obopólnej korzyści i znaczącego interesu tak Unii Europejskiej, jak 
Iraku jest zagwarantowanie uregulowanych i prawdziwie równych warunków dla 
inwestorów zagranicznych w tym kraju; wzywa UE do nienaciskania na Irak, aby 
wprowadzał dwustronne uregulowania inwestycyjne, które ograniczają jego 
podstawowe prawa do ustanawiania własnych zasad dotyczących napływu i odpływu 
surowców naturalnych, środków finansowych i kapitału;

Or. en

Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 18
Ustęp 8

8. uznać, że kwestią obopólnej korzyści i znaczącego interesu tak Unii Europejskiej, jak 
Iraku jest zagwarantowanie (skreślenie) prawdziwie uczciwych warunków dla 
inwestorów zagranicznych w tym kraju;

Or. en
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Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 19
Ustęp 8 a (nowy)

8a. wzywa UE, aby nie wymagała od rządu irackiego przyznawania inwestorom 
zagranicznym swobód, które jednoznacznie leżą jedynie w interesie firm z UE;
zachęca rząd iracki do podtrzymania żądań dotyczących ograniczeń kapitału 
zagranicznego, wymogów względem wspólnych przedsięwzięć, pułapów zysków 
wycofywanych z Iraku, kontroli kapitału oraz do niestosowania dyskryminujących i 
nieetycznych umów między rządem a inwestorem zagranicznym (ang. host 
government agreement);

Or. en

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 20
Ustęp 8 b (nowy)

8b. potępia dwustronny traktat inwestycyjny zawarty przez USA i Irak, ponieważ 
zapoczątkował on wyścig, w którym inne państwa dążą do zawarcia podobnych 
porozumień zubożających zasoby Iraku i pozbawiających go znacznej części 
dochodów; wzywa UE do niestosowania przykładu strategii USA względem Iraku;

Or. en

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 21
Ustęp 8 c (nowy)

8c. wobec konieczności rozwiązania również kwestii zmiany klimatu poprzez bardziej 
zrównoważone procesy handlowe uznać, że dostęp do zasobów energii jest kwestią 
wprowadzenia wielostronnej zasady, której nie mogą podważyć dwustronne 
porozumienia handlowe konkurujące o najlepsze warunki dostępu;

Or. en



PE398.717v01-00 8/9 AM\701451PL.doc

PL

Poprawkę złożyli Jens Holm i Vittorio Agnoletto

Poprawka 22
Ustęp 10

10. regularnie informować społeczeństwo obywatelskie, parlamenty krajowe i Parlament 
Europejskio stanie negocjacji między Unią Europejską a Irakiem w sprawie handlu i 
współpracy;

Or. en

Poprawkę złożyli Jens Holm i Vittorio Agnoletto

Poprawka 23
Ustęp 11

11. zachęcić do ustanowienia regularnego dialogu między Komisją, Bankiem Światowym, 
Międzynarodowym Funduszem Walutowym i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym 
w celu koordynacji metod i inicjatyw na rzecz restrukturyzacji i/lub umorzenia długu 
oraz odnośnych wymogów polityki gospodarczej w celu umożliwienia 
zrównoważonego rozwoju społecznego, ekologicznego i gospodarczego kraju 
zgodnie z potrzebami narodu irackiego;

Or. en

Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 24
Ustęp 11 a (nowy)

11a. wyraźnie zalecić Komisji stworzenie jej własnej bazy danych począwszy od roku 
2008 dotyczącej przedsięwzięć zarządzanych pod auspicjami ONZ i Banku 
Światowego lub dowolnej innej instytucji międzynarodowej oraz otrzymujących 
całkowity wkład finansowy z budżetu Unii Europejskiej na bardzo specyficzne 
przedsięwzięcia klastrowe; każde przedsięwzięcie powinno być możliwe do 
zidentyfikowania w tej bazie danych i jasno oznaczone pod względem finansowego 
wkładu Wspólnoty;

Or. en
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Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 25
Ustęp 11 b (nowy)

11b. zalecić państwom członkowskim i Komisji powolne przejście w kierunku stworzenia 
przedsięwzięć zarządzanych i finansowanych przez Unię Europejską; zwrócić się do 
Komisji, by dostarczyła Parlamentowi dokumenty określające strategię realizacji 
tego zadania do maja 2008 r.; należy przedstawić wyjaśnienia dotyczące 
przedsięwzięć, które powinny pozostać przez pewien czas pod auspicjami ONZ i 
Banku Światowego;

Or. en

Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 26
Ustęp 11 c (nowy)

11c. zalecić UE kontynuację finansowego wspierania programów, które przyczynią się do 
odbudowy społeczeństwa irackiego jako całości;

Or. en

Poprawkę złożyli Jens Holm i Vittorio Agnoletto

Poprawka 27
Ustęp 13 a (nowy)

13a. wezwać Irak oraz państwa członkowskie do promowania dobrego zarządzania, 
przejrzystości i odpowiedzialności w zakresie eksploatacji zasobów naturalnych przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu, że tego typu eksploatacja nie spowoduje 
zachwiania równowagi ekologicznej;

Or. en
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