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IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju savā 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus.

Iesniedz Padomei šādus ieteikumus:

1. atbalstīt sarunas par Irākas pievienošanos Pasaules Tirdzniecības organizācijai (PTO), 
kas ir viens no galvenajiem soļiem ceļā uz Irākas iekļaušanu starptautiskajā 
ekonomikā, kā arī tiešās sarunas starp Eiropas Savienību un Irāku par tirdzniecības un 
sadarbības nolīgumu, šo nolīgumu padarot par Irākas pievienošanās PTO stūrakmeni;

2. risināt sarunas par tirdzniecības un sadarbības nolīgumu starp ES un Irāku, lai tādējādi 
veicinātu iekšējās reformas Irākā un tuvinātu Irākas tirdzniecības noteikumus 
daudzpusējās sistēmas noteikumiem un regulējošiem pasākumiem;

3. sniegt Irākai palīdzību, lai tā varētu izveidot atbilstošas un leģitīmas iestādes, kuru 
pārstāvji būtu tiesīgi apspriest pievienošanās nosacījumus, un atbalstīt pastāvīgu ES 
atbalstu, lai veicinātu Irākas piederību un aktīvu līdzdalību tādās starptautiskās 
organizācijās, konvencijās un nolīgumos kā ANO Tirdzniecības un attīstības 
konference, ANO Attīstības programma, ANO Vides programma, Starptautiskā Darba 
organizācija, Kioto Protokols un Konvencija par bioloģisko daudzveidību;

4. koncentrēties uz Eiropas Savienības līdzdalību Starptautiskā līguma ar Irāku izstrādē 
un atbalstīt Irākas reformu, kuras mērķis ir izveidot daudznozaru tirgus ekonomiku, 
kas atbilst Irākas sabiedrības vajadzībām un prasībām, kā arī brīvas un vienlīdzīgas 
līdzdalības starptautiskajā tirdzniecībā prasībām, ļaujot izmatot šādas tirdzniecības 
sniegtās iespējas;

5. nākotnē izstrādājot tirdzniecības politiku un sniedzot ieguldījumu valsts atjaunošanā, 
ņemt vērā Irākas reģionu attīstību, kā arī to sociālo un ekonomisko dažādību;

6. nodrošināt pastāvīgu ES palīdzību Irākas administratīvo un ekonomisko iestāžu 
darbības stiprināšanai, it īpaši iestāžu sistēmas pārstrukturēšanai, neatkarīgas centrālās 
bankas, stabilas valūtas, nodokļu un budžeta iestāžu veidošanai un netraucētai finanšu 
tirgu attīstībai un mudināt privāto sektoru atbalstīt ekonomisko tirgus reformu un 
ārvalstu tiešo ieguldījumu piesaisti;

7. mudina Irākas valdību ienākumus no naftas pārdošanas izmantot tā, lai nodrošinātu, ka 
tie no jauna tiek ieguldīti Irākā un ka tos pārvalda publiskā iepirkuma iestādes, galīgo 
atbildību uzņemoties Irākas valdībai, jo tas ir būtiski svarīgs iekšējais nosacījums, lai 
ES sniegtu atbalstu Irākas ekonomikas atjaunošanai un attīstībai;

8. atzīt, ka reglamentējoši noteikumi, kas nodrošina līdzvērtīgus konkurences apstākļus, 
un de facto līdzvērtīgi konkurences apstākļi ārvalstu ieguldītājiem valstī ir abpusēji 
izdevīgi gan Eiropas Savienībai, gan Irākai un atbilst to interesēm;

9. nodrošināt, ka Eiropas Savienības izpildinstitūcijas regulāri un pārredzamā veidā 
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sniedz pilnīgu informāciju par ES sniegtā atbalsta faktisko izlietojumu, tostarp par to 
līdzekļu izlietojumu, ko paredzēts izmantot netieši caur citām organizācijām, 
piemēram, Starptautisko Irākas atjaunošanas atbalsta fondu (IRFFI);

10. regulāri informēt Parlamentu par stāvokli ES un Irākas sarunās par tirdzniecību un 
sadarbību;

11. atbalstīt regulāra dialoga izveidošanu starp Komisiju, Pasaules Banku, Starptautisko 
Valūtas fondu un Eiropas Investīciju banku, lai koordinētu pieeju un iniciatīvas parāda 
pārstrukturēšanai un/vai atcelšanai, kā arī atbilstīgās ekonomikas politikas prasības;

12. atbalstīt reģionālās ekonomiskās sadarbības pakāpenisku izveidošanu, jo tas būs 
vērtīgs pirmais solis, lai samazinātu saspīlējumu un veicinātu pakāpenisku politiskās 
un drošības sadarbības attīstību Irākā.
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