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FORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

henstiller til Rådet:

1. at støtte forhandlingerne om Iraks medlemskab af Verdenshandelsorganisationen (WTO) 
som et vigtigt skridt hen imod reintegrationen af Irak i den internationale økonomi og at 
styre forhandlingerne mellem Den Europæiske Union og Irak om en handels- og 
samarbejdsaftale på en sådan måde, at denne aftale bliver en hjørnesten i Iraks
medlemskab af WTO;

2. at gennemføre forhandlingerne om handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og Irak på 
en måde, som letter og fremmer interne reformer i Irak, og som yderligere tilnærmer den 
irakiske handelsordning til bestemmelserne og sanktionerne i det multilaterale system;

3. at yde bistand til Irak ved oprettelsen af hensigtsmæssige og legitime institutioner, som 
gør det muligt for landets repræsentanter at forhandle om adgangsbetingelser og tilskynde 
til fortsat EU-bistand med henblik på fremme af Iraks overholdelse af og aktive deltagelse 
i internationale organisationer, konventioner og traktater, såsom De Forenede Nationers 
konference om handel og udvikling (UNCTAD), De Forenede Nationers 
udviklingsprogram (UNDP), De Forenede Nationers miljøprogram (UNEP), Den 
Internationale Arbejdsorganisation (ILO), Kyoto-protokollen og FN's konvention om 
biologisk diversitet;

4. at fokusere på Den Europæiske Unions inddragelse i udviklingen af den såkaldte 
"International Compact with Iraq" (ICI) og på støtte til Iraks reformer hen imod en 
diversificeret markedsøkonomi, som opfylder behovene og tilfredsstiller efterspørgslen i 
det irakiske samfund og er i overensstemmelse med kravene til og mulighederne for en
åben og korrekt deltagelse i verdensmarkedet;

5. at tage hensyn til udviklingen i og den socioøkonomiske forskellighed blandt Iraks 
konstitutionelle regioner i forbindelse med den fremtidige udformning af 
handelspolitikken og ved bidragene til omstruktureringen af landet;

6. at koncentrere den fortsatte EU-bistand om kapacitetsopbygning, for så vidt angår Iraks 
administrative og økonomiske institutioner, specielt med hensyn til omstruktureringen af 
den institutionelle ramme, især en uafhængig centralbank, en stabil valuta, en skatte- og 
budgetmyndighed og uhindret udvikling af finansmarkeder, og at opfordre den private 
sektor til at fremme økonomiske markedsreformer og direkte udenlandske investeringer;

7. at tilskynde den irakiske regering til at anvende indtægterne fra salg af olie på en måde, 
som sikrer, at de geninvesteres i Irak, og at de forvaltes af organer for offentlige 
kontrakter under den irakiske regerings øverste myndighed, da dette bør være en vigtig 
intern betingelse for EU's støtte til genopbygningen og udviklingen af den irakiske 
økonomi;
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8. at erkende, at det er til gensidig fordel for og også i både Den Europæiske Unions og Iraks 
store interesse at sikre lige vilkår både forskriftsmæssigt og de facto blandt udenlandske 
investorer i landet; 

9. at sikre, at EU-institutionernes udøvende organer stiller fuldstændige, regelmæssige og 
gennemsigtige informationer til rådighed om den nuværende udbetaling og gennemførelse 
af EU-bistand, herunder de midler, der stilles indirekte til rådighed via andre 
organisationer, såsom Faciliteten for Den Internationale Genopbygningsfond for Irak 
(IRFFI);

10. at informere Parlamentet regelmæssigt om, hvor langt man er nået i forhandlingerne 
mellem Unionen og Irak om handel og samarbejde;

11. at tilskynde til etableringen af en regelmæssig dialog mellem Kommissionen, 
Verdensbanken, Den Internationale Valutafond og Den Europæiske Investeringsbank for 
at samordne strategierne og initiativerne i forbindelse med omlægningen og/eller 
afskrivningen af gæld og de relevante krav til den økonomiske politik;

12. at støtte en gradvis etablering af et regionalt økonomisk samarbejde som et værdifuldt 
første skridt hen imod en mindskelse af spændingerne og som en mulighed for en gradvis 
udvikling af et politisk og sikkerhedsmæssigt samarbejde i Irak.
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