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WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, właściwej 
dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

Przekazuje Radzie następujące zalecenia:

1. wspierać negocjacje w sprawie przystąpienia Iraku do Światowej Organizacji Handlu 
(WTO), co ma stanowić kluczowy krok ku ponownemu włączeniu Iraku do gospodarki 
międzynarodowej, i prowadzić negocjacje między Unią Europejską i Irakiem w sprawie 
umowy o handlu i współpracy w taki sposób, aby stała się ona fundamentem 
przystąpienia Iraku do WTO;

2. prowadzić negocjacje w sprawie umowy o handlu i współpracy między UE i Irakiem 
w sposób, który będzie ułatwiał i wspierał wewnętrzne reformy w Iraku oraz zbliży iracki 
system handlowy do zasad i rygorów systemu wielostronnego;

3. dostarczać Irakowi wsparcia w zakresie utworzenia odpowiednich i uprawnionych 
instytucji, które umożliwią jego przedstawicielom negocjacje warunków przystąpienia, 
oraz wspierać stałą pomoc UE dla promowania członkowstwa i aktywnego udziału Iraku 
w organizacjach, konwencjach i traktatach międzynarodowych, jak Konferencja 
Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD), Program Narodów 
Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony 
Środowiska (UNEP), Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP), protokół z Kioto 
i Konwencja o różnorodności biologicznej;

4. skupić się na zaangażowaniu Unii Europejskiej w rozwój międzynarodowego 
porozumienia „Compact” z Irakiem (ICI) i na wspieraniu irackiej reformy na rzecz 
zdywersyfikowanej gospodarki rynkowej odpowiadającej potrzebom i wymaganiom 
irackiego społeczeństwa oraz radzącej sobie z wymogami i możliwościami związanymi 
z wolnym i sprawiedliwym udziałem w światowym handlu; 

5. wziąć pod uwagę rozwój i różnorodność społeczno-gospodarczą regionów 
konstytucyjnych Iraku w kształtowaniu przyszłej polityki handlowej i we wkładzie 
w odbudowę kraju; 

6. skoncentrować stałą pomoc UE w zakresie budowania potencjału w odniesieniu do 
irackich instytucji administracyjnych i gospodarczych, zwłaszcza jeżeli chodzi 
o restrukturyzację ram instytucjonalnych, a w szczególności niezależny bank centralny, 
stabilną walutę, władzę podatkową i budżetową oraz nieskrępowany rozwój rynków 
finansowych, oraz wezwać sektor prywatny do wspierania reformy rynku gospodarczego 
i bezpośrednich inwestycji zagranicznych;

7. zachęcać rząd Iraku do takiego wykorzystywania przychodu ze sprzedaży ropy naftowej, 
aby zapewnić, że jest on ponownie inwestowany w Iraku i zarządzany przez organy 
zamówień publicznych pod ostatecznym nadzorem rządu irackiego, co winno stanowić 
podstawowy wewnętrzny warunek wspierania przez UE odbudowy i rozwoju gospodarki 
Iraku;
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8. uznać, że kwestią obopólnej korzyści i znaczącego interesu tak Unii Europejskiej, jak 
Iraku jest zagwarantowanie uregulowanych i prawdziwie równych warunków dla 
inwestorów zagranicznych w tym kraju; 

9. zapewnić, że organy wykonawcze instytucji Unii Europejskiej dostarczają kompletnych, 
regularnych i przejrzystych informacji o rzeczywistym wydatkowaniu i wdrażaniu 
pomocy z UE, w tym funduszy przyznawanych pośrednio poprzez inne organizacje, takie 
jak Międzynarodowy Fundusz na rzecz Odbudowy Iraku (IRFFI);

10. regularnie informować Parlament o stanie negocjacji między Unią Europejską a Irakiem 
w sprawie handlu i współpracy;

11. zachęcić do ustanowienia regularnego dialogu między Komisją, Bankiem Światowym, 
Międzynarodowym Funduszem Walutowym i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym 
w celu koordynacji metod i inicjatyw na rzecz restrukturyzacji i/lub umorzenia długu 
oraz odnośnych wymogów polityki gospodarczej;

12. wspierać stopniowe ustanowienie regionalnej współpracy gospodarczej, stanowiącej 
pierwszy cenny krok na drodze ku zmniejszeniu napięć i umożliwiającej postępujący 
rozwój współpracy politycznej i w zakresie bezpieczeństwa w Iraku.
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