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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по външни работи 
да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

отправя до Съвета следните препоръки:

1. да подкрепи преговорите относно присъединяването на Ирак към Световната 
търговска организация (СТО) като ключова стъпка в посока реинтеграцията на 
Ирак в международната икономика и да води преговорите между Европейския 
съюз и Ирак относно Споразумението за търговия и сътрудничество, така че това 
да се превърне в крайъгълен камък за присъединяването на Ирак към СТО;

2. да води преговорите относно Споразумението за търговия и сътрудничество между 
ЕС и Ирак, така че да улесни и насърчи вътрешните реформи в Ирак и да доближи 
търговския режим на Ирак до многостранните правила и контролни мерки на 
системата ;

3. да осигури помощ на Ирак за създаване на адекватни и легитимни институции, 
което да позволи на неговите представители да водят преговори за условията за 
присъединяване и да насърчава непрекъсната помощ от страна на ЕС с оглед 
насърчаването  на присъединяването към и активното участие на Ирак в 
международни организации, споразумения и договори като Конференцията на 
ООН за търговия и развитие (UNCTAD), Програмата на ООН за развитие (UNDP), 
Програмата на ООН за околната среда (UNEP), Международната организация на 
труда (МОТ), Протокола от Киото и Конвенцията за биологичното разнообразие;

4. да съсредоточи своето внимание върху ангажимента, поет от Европейския съюз за 
развитие на Международния пакт с Ирак (ICI) и подкрепа на реформите в Ирак в 
посока разнообразяване на пазарната икономика, която да отговаря на нуждите и 
търсенето на иракското общество и на изискванията и възможностите за свободно 
и лоялно участие в световната търговия;  

5. да отчете различията, свързани и развитието и социалното и икономическо 
разнообразие сред иракските региони при начертаване насоките на бъдещите 
търговски политики и при приноса за възстановяването на страната; 

6. да съсредоточи продължителни усилия от страна на ЕС за подпомагане 
изграждането на капацитет по отношение на иракските административни и 
икономически институции, по-специално по отношение на възстановяването на 
институционалната рамка, особено независима централна банка, стабилна валута, 
данъчен и бюджетен орган и безпрепятствено развитие на финансовите пазари, и 
призовава частния сектор да насърчава реформата на икономическия пазар и 
преките чуждестранни инвестиции;

7. да насърчава иракското правителство да използва приходите от продажбата на 
петрол, така че да гарантира тяхното повторно инвестиране в Ирак е че това ще се 
осъществява под ръководството на органи за обществени поръчки при окончателен 
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контрол от страна на иракското правителство, тъй като това следва да бъде основно 
вътрешно условие за осигуряване на подкрепа от страна на ЕС за възстановяването 
и развитието на иракската икономика;

8. да признае, че гарантирането на регулаторни и фактически равни условия за 
чуждестранните инвеститори в страната е от полза и представлява сериозен 
интерес за двете страни: Европейския съюз и Ирак; 

9. да гарантира, че изпълнителните органи на институциите на Европейския съюз 
предоставят цялостна, редовна и прозрачна информация относно предоставянето и 
използването на помощ от страна на ЕС, в това число фондовете, които ще бъдат 
разгърнати посредством други организации, като Международния фонд за 
възстановяване на Ирак (IRFFI);

10. да информира редовно Парламента за достигнатия етап на преговори между ЕС и 
Ирак по отношение на търговията и сътрудничеството;

11. да насърчава започване воденето на постоянен диалог между Комисията, 
Световната банка, Международния валутен фонд и Европейската инвестиционна 
банка, за да се координират подходите и инициативите за възстановяването и/или 
анулирането на дълга и съответните изисквания на икономическата политика;

12. да подкрепя постепенното установяване на регионално икономическо 
сътрудничество като ценна стъпка в посока намаляване напрежението и 
позволяване на постепенно развитие на политическото и икономическото 
сътрудничество в Ирак
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