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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

Απευθύνει τις ακόλουθες συστάσεις στο Συμβούλιο:

1. να στηρίξει τις διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση του Ιράκ στον Παγκόσμιο
Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) ως καθοριστικό βήμα για την επανένταξη του Ιράκ στην
διεθνή οικονομία και να κατευθύνει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και του Ιράκ με θέμα τη σύναψη Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελέσουν ακρογωνιαίο λίθο της ένταξης του Ιράκ στον ΠΟΕ·

2. να διεξαγάγει τις διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ
ΕΕ και Ιράκ κατά τρόπο που να διευκολύνει και να ενθαρρύνει τις εσωτερικές 
μεταρρυθμίσεις στο Ιράκ και να φέρει το ιρακινό καθεστώς εμπορικών ανταλλαγών πιο 
κοντά στους κανόνες και τις παραμέτρους πολυμερούς συστήματος·

3. να προσφέρει στο Ιράκ βοήθεια για τη συγκρότηση επαρκών και νόμιμων θεσμών που να
δώσουν τη δυνατότητα στους εκπροσώπους του να διαπραγματευτούν τους όρους
προσχώρησης και να ενθαρρύνει τη συνεχή βοήθεια της ΕΕ για την προώθηση της
ένταξης και της ενεργού συμμετοχής του Ιράκ σε διεθνείς οργανισμούς, συμφωνίες και 
συνθήκες, όπως η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη 
(UNCTAD), το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP), το 
Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP), η Διεθνής Οργάνωση 
Εργασίας (ΔΟΕ), το Πρωτόκολλο του Κιότο και η Συμφωνία για τη Βιοποικιλότητα·

4. να εστιάσει τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανάπτυξη του Διεθνούς
Συμφώνου με το Ιράκ (ICI) και στην υποστήριξη της μεταρρύθμισης του Ιράκ στην
κατεύθυνση μιας διαφοροποιημένης οικονομίας της αγοράς η οποία ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες και τις απαιτήσεις της ιρακινής κοινωνίας και αντεπεξέρχεται στις απαιτήσεις 
και τις ευκαιρίες της ελεύθερης και δίκαιης συμμετοχής στο διεθνές εμπόριο·

5. να λάβει υπό σημείωση την ανάπτυξη και κοινωνικο-οικονομική πολυμορφία μεταξύ των
συνταγματικών περιφερειών του Ιράκ, κατά την μελλοντική διαμόρφωση της εμπορικής 
πολιτικής καθώς και στις εισφορές για την ανοικοδόμηση της χώρας·

6. να συγκεντρώσει τη συνεχή ενίσχυση της ΕΕ για την οικοδόμηση δυνατοτήτων όσον
αφορά τους διοικητικούς και οικονομικούς θεσμούς του Ιράκ, ιδίως δε σε σχέση με την
ανασυγκρότηση του θεσμικού πλαισίου, και ιδιαίτερα μιας κεντρικής τράπεζας, ενός 
σταθερού νομίσματος, μιας φορολογικής και δημοσιονομικής αρχής και της
ανεμπόδιστης ανάπτυξης των χρηματοπιστωτικών αγορών και να καλέσει τον ιδιωτικό 
τομέα να ενθαρρύνει την οικονομική μεταρρύθμιση της αγοράς και τις άμεσες ξένες 
επενδύσεις·

7. να ενθαρρύνει την ιρακινή κυβέρνηση να χρησιμοποιεί τα έσοδα από την πώληση
πετρελαίου κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζει ότι αυτά επανεπενδύονται στο Ιράκ και ότι
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υφίστανται διαχείριση από φορείς δημόσιων προμηθειών υπό την τελική εξουσία της 
ιρακινής κυβέρνησης, δεδομένου ότι τούτο πρέπει να αποτελεί κεφαλαιώδη εσωτερική 
προϋπόθεση προκειμένου η ΕΕ να υποστηρίξει την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξης 
της ιρακινής οικονομίας·

8. να αναγνωρίσει ότι είναι θέμα αμοιβαίου οφέλους και έντονου ενδιαφέροντος τόσο για
την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για το Ιράκ να εξασφαλιστούν ρυθμιστικές και ντε φάκτο
ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ των ξένων επενδυτών στη χώρα·

9. να εξασφαλίσει ότι τα εκτελεστικά σώματα των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης προσφέρουν πλήρη, τακτική και διαφανή πληροφόρηση για την πραγματική 
εκταμίευση και υλοποίηση της ενίσχυσης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων 
που διατίθενται έμμεσα μέσω άλλων οργανισμών όπως το Διεθνές Ταμείο για την 
Ανασυγκρότηση του Ιράκ (IRFFI)·

10. να ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο για το στάδιο στο οποίο έχουν φτάσει οι 
διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ένωσης και του Ιράκ σχετικά με το Εμπόριο και τη 
Συνεργασία·

11. να ενθαρρύνει την πραγματοποίηση τακτικού διαλόγου μεταξύ της Επιτροπής, της
Παγκόσμιας Τράπεζας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, προκειμένου να συντονιστούν οι προσεγγίσεις και πρωτοβουλίες 
για την ανοικοδόμηση και/ή διαγραφή του χρέους και οι σχετικές απαιτήσεις της 
οικονομικής πολιτικής·

12. να υποστηρίξει την σταδιακή συγκρότηση της περιφερειακής οικονομικής συνεργασίας
ως πολύτιμου πρώτου βήματος προκειμένου να μειωθούν οι εντάσεις και να καταστεί 
δυνατή η σταδιακή ανάπτυξη της πολιτικής συνεργασίας και της συνεργασίας στον 
τομέα της ασφάλειας στο Ιράκ.
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