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EHDOTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

Esittää neuvostolle seuraavat suositukset:

1. tukee neuvotteluja Irakin liittymisestä Maailman kauppajärjestöön (WTO), sillä ne ovat 
tärkeä vaihe liitettäessä Irak jälleen osaksi maailmantaloutta, ja suuntaa kauppa- ja 
yhteistyösopimuksesta käytävät Euroopan unionin ja Irakin väliset neuvottelut siten, että 
niistä tulee kulmakivi Irakin liittymiselle WTO:hon;

2. neuvottelee EU:n ja Irakin välisestä kauppa- ja yhteistyösopimuksesta tavalla, joka auttaa 
ja kannustaa Irakia toteuttamaan sisäisiä uudistuksia ja joka vie Irakin kauppajärjestelmää 
lähemmäksi monenvälisten järjestelmien sääntöjä ja järjestystä;

3. auttaa Irakia perustamaan asianmukaiset ja lailliset toimielimet, joiden välityksellä maan 
edustajat voivat neuvotella liittymisehdoista, ja katsoo, että EU:n pitäisi tukea jatkuvasti 
Irakin liittymistä ja aktiivista osallistumista kansainvälisiin järjestöihin, yleissopimuksiin 
ja sopimuksiin, kuten Yhdistyneiden Kansakuntien kauppa- ja kehityskonferenssiin 
(UNCTAD), YK:n kehitysohjelmaan (UNDP), YK:n ympäristöohjelmaan (UNEP), 
Kansainväliseen työjärjestöön (ILO), Kioton pöytäkirjaan sekä biologista 
monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen;

4. keskittyy siihen, että Euroopan unioni osallistuu International Compact with Iraq
-suunnitelman (ICI) kehittämiseen ja että se tukee Irakin uudistamista monipuoliseksi 
markkinataloudeksi, joka vastaa irakilaisen yhteiskunnan tarpeisiin ja kysyntään ja 
kykenee selviytymään vaatimuksista ja hyödyntämään mahdollisuuksia, joita vapaa ja 
tasapuolinen osallistuminen maailmankauppaan tuo mukanaan;

5. ottaa Irakin perustuslaillisten alueiden kehittämisen ja sosioekonomisen 
monimuotoisuuden huomioon tulevaisuudessa, kun Irakin kauppapolitiikkaa kehitetään ja 
maata jälleenrakennetaan;

6. keskittää EU:n jatkuvan tuen Irakin hallinto- ja talouselinten voimavarojen kehittämiseen, 
erityisesti institutionaalisten rakenteiden uudistamiseen, etenkin riippumattoman 
keskuspankin, vakaan valuutan sekä vero- ja budjettiviranomaisen kehittämiseen, sekä 
rahamarkkinoiden esteettömään kehittämiseen, ja kehottaa yksityistä sektoria tukemaan 
talousmarkkinoiden uudistusta ja lisäämään suoria ulkomaisia investointeja;

7. kehottaa Irakin hallitusta varmistamaan, että raakaöljyn myyntitulot investoidaan 
uudelleen Irakiin ja että asiaa hoitavat julkisista hankinnoista vastaavat elimet, jotka 
vastaavat työstään viime kädessä Irakin hallitukselle, sillä tämän tärkeän sisäisen ehdon 
pitäisi täyttyä, jotta EU voi tukea Irakin talouden jälleenrakentamista ja kehittämistä;

8. panee merkille, että Euroopan unionin ja Irakin vastavuoroisena ja merkittävänä etuna on 
taata Irakissa ulkomaisille sijoittajille sääntelyyn perustuvat ja todelliset yhtäläiset 
kilpailumahdollisuudet;
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9. varmistaa, että Euroopan unionin toimielinten toimeenpanoelimet toimittavat 
säännöllisesti kattavia ja avoimia tietoja siitä, kuinka EU:n tukia, myös varoja, jotka on 
määrä käyttää epäsuoraan muiden järjestöjen, kuten Kansainvälisen Irakin 
jälleenrakennusjärjestelyn (IRFFI) kautta, on maksettu ja käytetty;

10. tiedottaa säännöllisesti parlamentille siitä, mihin vaiheeseen EU:n ja Irakin väliset 
kauppa- ja yhteistyöneuvottelut ovat edenneet;

11. kehottaa käynnistämään säännöllisen vuoropuhelun komission, Maailmanpankin, 
Kansainvälisen valuuttarahaston ja Euroopan investointipankin välillä rakenneuudistusta 
ja velan peruuttamista koskevien lähestymistapojen ja aloitteiden sekä keskeisten 
talouspoliittisten vaatimusten yhteen sovittamiseksi;

12. kannattaa vähitellen etenevän alueellisen talousyhteistyön käynnistämistä, sillä se on 
merkittävä ensiaskel kohti jännitteiden lieventämistä ja sitä, että Irakiin voidaan kehittää 
vähitellen poliittista ja turvallisuusalan yhteistyötä.
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