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PASIŪLYMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

Teikia Tarybai šias rekomendacijas:

1. remti Irako derybas dėl stojimo į Pasaulio prekybos organizaciją (PPO), kadangi tai yra 
labai svarbus Irako integracijos į tarptautinę ekonomiką žingsnis, ir nukreipti Europos 
Sąjungos ir Irako derybas prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo link, kad šis 
susitarimas taptų pagrindiniu Irako stojimo į PPO pagrindu;

2. vykdyti ES ir Irako derybas dėl prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo taip, kad tai 
padėtų ir skatintų Irako vidaus reformas ir priartintų Irako prekybos režimą prie 
daugiašalės sistemos taisyklių ir tvarkos;

3. teikti Irakui pagalbą steigiant būtinas ir teisėtas institucijas, kurios sudarytų galimybes jo 
atstovams derėtis dėl stojimo sąlygų ir skatintų nuolatinę ES pagalbą, kuri padėtų Irakui 
laikytis ir aktyviai įsitraukti į tarptautinių organizacijų veiklą, prisijungtų prie konvencijų 
ir sutartčių, pavyzdžiui, į Jungtinių Tautų prekybos ir plėtros konferenciją (JTPPK), 
Jungtinių Tautų vystymo programą (JTVP), Tarptautinę darbo organizaciją (TDO), Kioto 
protokolą ir Biologinės įvairovės konvenciją;

4. sutelkti dėmesį į Europos Sąjungos dalyvavimą vystant Tarptautinį susitarimą su Iraku ir 
remti Irako reformas, siekiant įvairios rinkos ekonomikos, kuri atitiktų Irako visuomenės 
poreikius bei paklausą ir laisvos ir teisingos pasaulinės prekybos reikalavimus bei 
galimybes;  

5. atsižvelgti į vystymą ir socialinius bei ekonominius Irako struktūrinius regionų skirtumus, 
ateityje rengiant prekybos politiką ir padedant atkurti šalį; 

6. sutelkti nuolatinę ES pagalbą į Irako administracinių ir ekonominių institucinių gebėjimų 
vystymą, ypač restruktūrizuojant institucijų sistemą, ypač nepriklausomą centrinį banką, 
stabilią valiutą, mokesčių ir biudžeto institucijas ir nekliudomą finansinių rinkų raidą ir 
raginti privatų sektorių skatinti ekonominių rinkų reformą ir tiesiogines užsienio 
investicijas;

7. skatinti Irako vyriausybę naudoti pajamas, gautas iš prekybos nafta, siekiant užtikrinti jų 
investavimą į Iraką ir kad jas valdytų viešųjų pirkimų subjektai, kuriems vadovautų Irako 
vyriausybė, ir kad tai būtų privaloma vidinė sąlyga, siekiant ES paramos Irako 
ekonomikos rekonstrukcijai ir plėtrai; 

8. pripažįsta, kad siekiant abišalės naudos Europos Sąjungai ir Irakui, tikslinga užtikrinti 
reglamentuotas ir de facto vienodas galimybes užsienio investuotojams šioje šalyje;  

9. užtikrinti, kad Europos Sąjungos institucijų ir vykdomieji organai teiktų visapusišką, 
kvalifikuotą ir skaidrią informaciją apie tai, kaip išleidžiamos ES pagalbos lėšos ir kaip ši 
pagalba įgyvendinama, įskaitant lėšas, panaudotas netiesiogiai per kitas organizacijas, 
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pavyzdžiui, Tarptautinio rekonstrukcijos fondo priemonę Irake (IRFFI);

10. nuolat informuoti Parlamentą apie pasiektą ES ir Irako prekybos ir bendradarbiavimo 
derybų etapą; 

11. skatinti nuolatinį dialogą tarp Komisijos, Pasaulio banko, Tarptautinio valiotos fondo ir 
Europos investicijų banko, siekiant koordinuoti , restruktūrizavimo ir (arba) skolos 
grąžinimo ir atitikties politikos reikalavimams, iniciatyvų nuostatas;

12. remia laipsnišką regionų ekonominio bendradarbiavimo, vertingo pirmojo žingsnio 
mažinant įtampą, sudarančio politinio ir saugumo bendradarbiavimo vystymui Irake 
galimybes, įsteigimą.
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