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ETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

edastab nõukogule järgmised soovitused:

1. toetada läbirääkimisi Iraagi Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) liikmeks 
saamiseks kui olulist sammu Iraagi reintegreerimiseks maailmamajandusega, ning 
suunata Euroopa Liidu ja Iraagi vahelise kaubandust ning kaubandus- ja 
majanduskoostööd käsitleva lepingu sõlmimiseks peetavaid läbirääkimisi nii, et see 
kujuneks Iraagi WTO liikmeks saamise nurgakiviks;

2. pidada ELi ja Iraagi vahelise kaubandust ning kaubandus- ja majanduskoostööd käsitleva 
lepingu sõlmimiseks peetavaid läbirääkimisi viisil, mis toetab ja hõlbustab Iraagi 
sisereforme ning lähendab Iraagi kaubandusrežiimi mitmepoolsete süsteemide korrale ja 
eeskirjadele;

3. abistada Iraaki piisavate ja õiguspäraste institutsioonide loomisel, mis võimaldavad tema 
esindajatel pidada läbirääkimisi liitumistingimuste üle, ning soovitada ELil anda Iraagile 
jätkuvalt abi, et aidata tal rahvusvahelistes organisatsioonides, konventsioonides ja 
lepingutes (nagu näiteks ÜRO kaubandus- ja arengukonverents (UNCTAD), ÜRO 
Arenguprogramm (UNDP), ÜRO Keskkonnaprogramm (UNEP), Rahvusvaheline 
Tööorganisatsioon (ILO), Kyoto protokoll ja bioloogilise mitmekesisuse konventsioon) 
aktiivselt osaleda ja nende nõudeid täita;

4. keskenduda Euroopa Liidu osalemisele Iraagiga sõlmitava rahvusvahelise kokkuleppe 
(International Compact with Iraq – ICI) väljatöötamisele ning Iraagi mitmekesiseks 
turumajanduseks kujundamise toetamisele, mis vastab Iraagi ühiskonna nõudmistele ja 
vajadustele ning aitab tal täita vabas ja õiglases maailmakaubanduses osalemise nõudeid 
ja kasutada selle pakutavaid võimalusi; 

5. tulevase kaubanduspoliitika kujundamisel ja Iraagi ülesehitamisel võtta arvesse tema 
põhiseaduslike piirkondade arengut ja sotsiaalmajanduslikku mitmekesisust; 

6. keskendada ELi jätkuv abi Iraagi haldus- ja majandusasutuste suutlikkuse tõstmisele, eriti 
institutsioonilise raamistiku ümberkorraldamisele, eelkõige seoses sõltumatu keskpanga, 
stabiilse vääringu, maksu- ja eelarveasutuste loomise ning finantsturgude takistamatu 
arenguga, ning kutsuda erasektorit üles toetama turumajanduslikke reforme ja 
välismaiseid otseinvesteeringuid;

7. soovitada Iraagi valitsusel tagada, et naftamüügist saadav tulu investeeritakse Iraaki 
tagasi ja et seda haldavad riigihankeid korraldavad organid Iraagi valitsuse egiidi all, 
kuna see peaks olema Iraagi majanduse taastamiseks ja arendamiseks antava ELi abi 
oluline eeltingimus;

8. tunnistada, et riiki tulevatele välisinvesteeringutele reguleeritud ja de facto võrdsete 
konkurentsitingimuste tagamine teenib kindlalt nii Euroopa Liidu kui ka Iraagi huve ja on 
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neile mõlemale kasulik; 

9. tagada, et Euroopa Liidu institutsioonide täitevorganid annaksid regulaarselt täielikku ja 
läbipaistvat teavet ELi abi tegeliku väljamaksmise ja rakendamise kohta, sealhulgas 
nende vahendite kasutamise kohta, mida antakse kaudselt teiste organisatsioonide, näiteks 
Iraagi taastamise rahvusvahelise fondi kaudu;

10. korrapäraselt teavitada parlamenti sellest, millisesse etappi on jõudnud liidu ja Iraagi 
vahelised kaubandus- ja koostööläbirääkimised; 

11. toetada korrapärase dialoogi käivitamist komisjoni, Maailmapanga, Rahvusvahelise 
Valuutafondi ja Euroopa Investeerimispanga vahel, et kooskõlastada võla 
restruktureerimise ja/või kustutamisega seotud lähenemisviise ja algatusi ning 
asjakohaseid majanduspoliitilisi nõudmisi;

12. toetada piirkondliku majanduskoostöö järkjärgulist sisseseadmist kui väärtuslikku esimest 
sammu Iraagis pingete alandamise ning ajapikku poliitilise ja julgeolekualase koostöö 
kujunemise suunas.
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