
PA\696402NL.doc PE 398.388v01-00

Externe Vertaling

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 










 2009

Commissie internationale handel

2007/2181(INI)

22.11.2007

ONTWERPADVIES
van de Commissie internationale handel

 aan de Commissie buitenlandse zaken

inzake een ontwerpaanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad 
betreffende de rol van de Europese Unie in Irak
(2007/2181(INI))

Rapporteur voor advies: Ignasi Guardans Cambó



PE 398.388v01-00 2/4 PA\696402NL.doc

NL

PA_NonLeg



PA\696402NL.doc 3/4 PE 398.388v01-00

NL

SUGGESTIES

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

Richt zich met de volgende aanbevelingen tot de Raad:

1. steun de onderhandelingen over de toetreding van Irak tot de Wereldhandelsorganisatie 
(WHO) als een essentiële stap voor de reïntegratie van Irak in de internationale 
economie, en stuur de onderhandelingen tussen de EU en Irak over een handels- en 
samenwerkingsovereenkomst op dusdanige wijze dat deze overeenkomst een hoeksteen 
wordt van de toetreding van Irak tot de WHO;

2. voer de onderhandelingen over de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de
EU en Irak op een dusdanige wijze dat hiermee interne hervormingen in Irak 
gestimuleerd en vergemakkelijkt worden en een aanpassing van de Irakese
handelsregeling wordt gestimuleerd in de richting van de regels en disciplines van het 
multilaterale handelsstelsel;

3. verschaf Irak steun bij het opbouwen van degelijke en wettige instellingen welke de 
vertegenwoordigers van het land in staat stellen te onderhandelen over de toetredings-
voorwaarden, en bevorder doorlopende steun van de EU voor het aanmoedigen van Irak 
om zich aan te sluiten bij, en actief deel te nemen aan internationale organisaties, 
conventies en verdragen zoals de Conferentie van de Verenigde Naties voor handel en 
ontwikkeling (UNCTAD), het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties 
(UNDP), het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP), de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO), het Protocol van Kyoto en het Verdrag inzake biodiversiteit;

4. richt de aandacht op de betrokkenheid van de EU bij de ontwikkeling van het 
‘International Compact with Iraq’ (ICI) en op het steunen van de Irakese hervormingen 
die moeten leiden tot een gediversifieerde markteconomie die beantwoordt aan de 
behoeften en eisen van de Irakese maatschappij en die aansluit bij de vereisten en de 
mogelijkheden voor een vrije en eerlijke deelname aan de wereldhandel;

5. houd rekening met de ontwikkeling en de sociaal-economische diversiteit van de 
constitutionele regio’s in Irak bij de toekomstige vormgeving van het handelsbeleid en bij 
de bijdrage die wordt geleverd aan de wederopbouw van het land;

6.  richt de doorlopende EU-steun op de capaciteitsopbouw van administratieve en 
economische instellingen in Irak, met name op het gebied van de herstructurering van het 
institutioneel raamwerk, vooral voor wat betreft de oprichting van een onafhankelijke 
centrale bank, een stabiele munt, een belasting- en begrotingsautoriteit, en voor de
ongehinderde ontwikkeling van de financiële markten; doe tevens een beroep op de 
particuliere sector om economische markthervormingen en directe investeringen uit het 
buitenland te bevorderen;

7. moedig de Irakese regering aan om de opbrengsten van de petroleumverkoop op 
dusdanige wijze aan te wenden dat er sprake is van een investering in Irak, waarbij deze 
opbrengsten beheerd worden door openbare aanbesteders onder de uiteindelijke 
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bevoegdheid van de Irakese regering, daar dit een essentiële interne voorwaarde dient te 
zijn voor de steun van de EU bij de wederopbouw en de ontwikkeling van de Irakese
economie;

8. erken dat zowel de EU als Irak er baat en belang bij hebben om erop toe te zien dat alle 
buitenlandse investeerders in Irak daadwerkelijk op voet van gelijkheid met elkaar 
concurreren en dat dit proces aan regels onderworpen is;

9. zie erop toe dat de uitvoerende organen van de instellingen van de EU op regelmatige 
basis volledige en transparante informatie verstrekken over de daadwerkelijke besteding 
en tenuitvoerlegging van de steun van de EU, met inbegrip van de fondsen die indirect 
worden verstrekt via andere organisaties zoals het Internationaal Fonds voor de 
wederopbouw van Irak (IRFFI);

10. breng op gezette tijden het Parlement op de hoogte van het stadium waarin de 
onderhandelingen over handel en samenwerking tussen de EU en Irak zich bevinden;

11. bevorder regelmatige gesprekken tussen de Commissie, de Wereldbank, het 
Internationaal Monetair Fonds en de Europese Investeringsbank, om de initiatieven en 
bijbehorende methoden voor de herstructurering en/of kwijtschelding van schulden en de 
relevante vereisten voor het economisch beleid te coördineren;

12. steun de geleidelijke totstandbrenging van regionale economische samenwerking als een
belangrijke eerste stap naar het afbouwen van spanningen en het mogelijk maken van de 
geleidelijke ontwikkeling van samenwerking op het gebied van politiek en veiligheid in 
Irak.
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