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NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako příslušný výbor, aby 
do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

Předkládá Radě tato doporučení:

1. aby podpořila jednání o přistoupení Iráku ke Světové obchodní organizaci (WTO), které 
představuje zásadní krok při znovuzačleňování Iráku do mezinárodního hospodářství, a 
směřovala jednání o dohodě o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Irákem tak, 
aby se stala stěžejním prvkem přistoupení Iráku ke Světové obchodní organizaci;

2. aby postupovala v jednáních o dohodě o obchodu a spolupráci mezi EU a Irákem 
způsobem, který usnadní a podpoří vnitřní reformy v Iráku a přiblíží obchodní režim 
Iráku pravidlům a kázni mnohostranného systému;

3. aby poskytla Iráku pomoc při zřizování příslušných a legitimních institucí, které budou 
napomáhat představitelům země při vyjednávání podmínek přístupu, a podporovala 
pokračující pomoc EU týkající se aktivní účasti Iráku v mezinárodních organizacích, jako 
je  Konference OSN pro obchod a rozvoj (UNCTAD) a Mezinárodní organizace práce 
(ILO), a jeho dodržování úmluv a smluv, např. Rozvojový program OSN (UNDP), 
Program OSN pro životní prostředí (UNEP),  Kjótský protokol a Úmluva OSN o 
biologické rozmanitosti;

4. aby se zaměřila na zapojení Evropské unie do rozvoje projektů v rámci mezinárodní 
dohody s Irákem (ICI) a na podporu iráckých reforem zacílených na vybudování 
diverzifikovaného tržního hospodářství, které bude odpovídat potřebám a nárokům irácké 
společnosti a které se vyrovná s požadavky a možnostmi, které s sebou nese svobodná a 
spravedlivá účast ve světovém obchodě; 

5. aby v budoucnosti při vytváření obchodní politiky a v otázce příspěvků na obnovu země 
zohlednila rozvojovou a sociálně-hospodářskou rozmanitost jednotlivých územně 
správních celků Iráku; 

6. aby zaměřila pokračující pomoc EU na budování kapacit iráckých správních a 
ekonomických institucí, zejména při restrukturalizaci institucionálního rámce, především 
pokud jde o nezávislou centrální banku, stabilní měnu a daňovou a rozpočtovou správu a 
nerušený rozvoj finančních trhů, a aby vyzvala soukromý sektor k podpoře reforem 
hospodářského trhu a přímých zahraničních investicí;

7. aby podporovala iráckou vládu při využívání příjmů z prodeje ropy tak, aby bylo za 
účasti orgánů dozoru nad veřejnými zakázkami  v čele s iráckou vládou zajištěno 
reinvestování těchto příjmů v Iráku, neboť toto je základní vnitřní podmínka podpory EU 
při obnově země a rozvoji iráckého hospodářství;

8. aby uznala, že zajištění právně vymezených a tedy fakticky rovných podmínek pro 
zahraniční investory v zemi je v zájmu jak Evropské unie, tak Iráku, a je pro obě strany 
výhodné; 
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9. aby zajistila, že výkonné orgány evropských institucí budou poskytovat úplné, pravidelné 
a transparentní informace o vyplácení a provádění pomoci EU, včetně prostředků  
poskytnutých nepřímo prostřednictvím jiných organizací, jako je například Mezinárodní 
fond pro obnovu Iráku (IRFFI);

10. aby pravidelně informovala Parlament o vývoji  jednání o obchodu a spolupráci mezi 
Unií a Irákem;  

11. aby podpořila zahájení pravidelných rozhovorů mezi Komisí, Světovou bankou, 
Mezinárodním měnovým fondem a Evropskou investiční bankou, s cílem koordinovat 
jejich přístup a činnosti v otázce restrukturalizace a/nebo odpuštění dluhu a v otázce 
příslušných hospodářsko-politických požadavků;

12. aby podporovala pokračující vytváření regionální hospodářské spolupráce jako cenný 
první krok ke zmírnění napětí umožňující postupný rozvoj  politické a bezpečnostní 
spolupráce v Iráku;
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