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SUGESTÕES

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão dos Assuntos Externos, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 
aprovar:

Dirige as seguintes recomendações ao Conselho:

1. Que apoie as negociações sobre a adesão do Iraque à Organização Mundial do Comércio 
(OMC), enquanto passo decisivo para a integração do país na economia internacional, e 
que dirija as negociações entre a União Europeia e o Iraque sobre um acordo de comércio 
e cooperação de forma a que este se converta na pedra angular da adesão do Iraque à
OMC;

2. Que leve a cabo as negociações sobre o Acordo de Comércio e Cooperação entre a UE e o 
Iraque de uma forma que facilite e fomente as reformas internas no Iraque e aproxime o 
regime comercial do Iraque das normas e disciplinas do sistema multilateral;

3. Que ajude o Iraque a criar instituições adequadas e legítimas que permitam aos seus
representantes negociarem as condições de adesão, e que encoraje uma assistência
permanente da UE a favor da adesão e participação activa do Iraque em organizações, 
convenções e tratados internacionais, tais como a Conferência das Nações Unidas sobre o 
Comércio e Desenvolvimento (CNUCED), o Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), o Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUA), a 
Organização Internacional do Trabalho (OIT), o Protocolo de Quioto e a Convenção sobre 
a Biodiversidade;

4. Que se concentre na participação da União Europeia no desenvolvimento do Pacto 
Internacional com o Iraque e no apoio às reformas do país no sentido de uma economia de 
mercado diversificada que responda às necessidades e exigências da sociedade iraquiana e 
faça frente às exigências e oportunidades que representa uma participação livre e justa no 
comércio mundial;

5. Que tenha em conta a diversidade do desenvolvimento e a diversidade socio-económica 
entre as várias regiões que constituem o Iraque na futura configuração da política 
comercial e nas contribuições para a reconstrução do país; 

6. Que concentre a ajuda permanente da UE no desenvolvimento das capacidades das 
instituições administrativas e económicas do Iraque, em particular em matéria de 
reestruturação do quadro institucional, nomeadamente um banco central independente, 
uma moeda estável, uma autoridade fiscal e orçamental e um desenvolvimento sem 
entraves dos mercados financeiros; que solicite ao sector privado o fomento da reforma 
económica do mercado e dos investimentos estrangeiros directos;

7. Que encoraje o Governo iraquiano a utilizar os rendimentos obtidos pela venda de 
petróleo de uma forma que garanta o seu reinvestimento no Iraque e a sua gestão por 
adquirentes públicos sob a autoridade suprema do Governo iraquiano, uma vez que se 
trata de uma condição interna essencial para o apoio da UE à reconstrução e ao 
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desenvolvimento da economia iraquiana;

8. Que reconheça que, tanto para a União Europeia como para o Iraque, é mutuamente 
benéfico e extremamente interessante garantir a igualdade de condições regulamentares e 
de facto para os investidores estrangeiros no país;

9. Que garanta que os órgãos executivos das instituições da União Europeia facilitem
informações completas, regulares e transparentes sobre os montantes efectivamente pagos 
e a execução da ajuda da UE, incluindo os fundos indirectamente concedidos mediante 
outras organizações como, por exemplo, o Fundo Internacional para a Reconstrução do 
Iraque (IRFFI);

10. Que informe regularmente o Parlamento da fase em que se encontram as negociações 
entre a UE e o Iraque em matéria de comércio e cooperação;

11. Que encoraje o estabelecimento de um diálogo regular entre a Comissão, o Banco 
Mundial, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Europeu de Investimento, a fim de 
coordenar as abordagens e as iniciativas de reestruturação e/ou cancelamento da dívida, 
bem como as condições pertinentes em matéria de política económica;

12. Que apoie o progressivo estabelecimento de uma cooperação económica regional 
enquanto primeiro passo importante para a redução das tensões e o desenvolvimento 
gradual da cooperação a nível político e de segurança no Iraque.
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