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JAVASLATOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság  felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A következő ajánlásokat címezi a Tanácsnak:

1. támogassa Irak nemzetközi gazdaságba való visszailleszkedésének döntő lépéseként a 
Világkereskedelmi Szervezethez (WTO) való csatlakozásáról folyó tárgyalásokat, 
valamint irányítsa az Európai Unió és Irak között a kereskedelmi és együttműködési 
megállapodásról folyó tárgyalásokat oly módon, hogy az Irak WTO-csatlakozásának 
alappillérévé váljon;

2. oly módon folytassa az Európai Unió és Irak között a kereskedelmi és együttműködési 
megállapodásról folyó tárgyalásokat, amely elősegíti és ösztönzi a belső reformokat 
Irakban, valamint közelíti az iraki kereskedelmi rendszert a többoldalú rendszer 
szabályaihoz és szabályzataihoz;

3. nyújtson segítséget Iraknak a megfelelő és legitim intézményrendszer létrehozásában, 
hogy az iraki képviselők megfelelőképpen tárgyalhassanak a csatlakozási feltételekről, és 
ösztönzi, hogy az EU nyújtson folyamatos segítséget Irak olyan nemzetközi 
szervezetekhez történő csatlakozásához és azok munkájában való aktív részvételéhez, 
mint az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája (UNCTAD), az ENSZ 
Fejlesztési Programja (UNDP), az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP), a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO), a Kiotói Jegyzőkönyv és a biológiai 
sokféleségről szóló ENSZ-egyezmény;

4. összpontosítson az Európai Unió részvételére az Irakkal való nemzetközi megállapodás 
(ICI) kidolgozásában, valamint az olyan fejlett piacgazdaság kialakítását célzó iraki 
reformok támogatására, amely megfelel az iraki társadalom szükségleteinek és 
elvárásainak, valamint megbirkózik a világkereskedelemben való igazságos és egyenlő 
részvétel elvárásaival és lehetőségeivel; 

5. vegye figyelembe Irak alkotmányos tartományainak fejlődésbeli és társadalmi-gazdasági 
sokszínűségét a kereskedelmi politika jövőbeli kialakításakor és az ország újjáépítéséhez 
nyújtott hozzájárulások terén; 

6. az EU nyújtson folyamatos és összpontosított támogatást az iraki közigazgatási és 
gazdasági intézmények kapacitásának fejlesztéséhez, leginkább az intézményi keretek, 
különösen egy független központi bank, stabil valuta, adó- és költségvetési hatóság, 
szabad pénzügyi piacok és a magánszektor megteremtéséhez a piacgazdasági reform és a 
közvetlen külföldi befektetések elősegítése érdekében;

7. ösztönözze az iraki kormányt arra, hogy az olajértékesítésből származó bevételeket oly 
módon használja fel, hogy azok Irakban kerüljenek befektetésre, és hogy azokat az iraki 
kormány felügyelete alatt álló közbeszerzési testületek irányítsák, mivel mindennek 
alapvető belső feltételnek kell lennie ahhoz, hogy az EU támogatást nyújtson az iraki 
gazdaság újjáépítéséhez és fejlesztéséhez;
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8. ismerje el, hogy az Európai Unió és Irak kölcsönös érdeke és mindkettőnek hasznára 
válik, ha szabályozási és de facto egyenlő feltételeket biztosítanak a külföldi befektetők 
számára az országban; 

9. biztosítsa, hogy az Európai Unió intézményeinek végrehajtó testületei teljes, rendszeres 
és átlátható információt biztosítanak az EU-támogatások tényleges kifizetéséről és 
felhasználásáról, beleértve a közvetett módón más szervezetek, például a Nemzetközi 
Alap Irak Újjáépítésért ((IRFFI)) által felhasznált pénzeszközöket is;

10. rendszeresen tájékoztassa a Parlamentet az Európai Unió és Irak között a kereskedelemről 
és az együttműködésről folyó tárgyalások állásáról; 

11. ösztönözze, hogy a Bizottság, a Világbank, a Nemzetközi Valutalap és az Európai 
Beruházási Bank kezdjen rendszeres párbeszédet az adósság átszervezésére és/vagy 
elengedésére, valamint a kapcsolódó gazdaságpolitikai követelményekkel kapcsolatos 
nézőpontok és kezdeményezések összehangolása céljából;

12. támogassa a regionális gazdasági együttműködés fokozatos kialakítását mint értékes első 
lépést a feszültségek enyhítésére és a politikai és biztonsági együttműködés fokozatos 
létrehozására Irakban.
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