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NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

Odporúča Rade:

1. podporovať rokovania o pristúpení Iraku do Svetovej obchodnej organizácie (WTO) ako 
kľúčový krok pri znovuzačlenení Iraku do medzinárodnej ekonomiky a viesť rokovania 
medzi Európskou úniou a Irakom o dohode o obchode a spolupráci spôsobom, ktorý sa 
stane základom pre pristúpenie Iraku do WTO;

2. uskutočňovať rokovania o dohode o obchode a spolupráci medzi EÚ a Irakom spôsobom, 
ktorý uľahčí a podnieti vnútorné reformy v Iraku a ktorý priblíži obchodný režim Iraku k 
pravidlám a disciplíne mnohostranného systému;

3. poskytovať Iraku pomoc pri zriaďovaní zodpovedajúcich a legitímnych inštitúcií, ktoré 
umožnia jeho predstaviteľom dohodnúť podmienky pristúpenia, a podporovať nepretržité 
poskytovanie pomoci Iraku zo strany EÚ pri dodržiavaní dohovorov a zmlúv a aktívnej 
účasti v medzinárodných organizáciách, ako sú napríklad Konferencia Organizácie 
Spojených národov o obchode a rozvoji (UNCTAD), Rozvojový program Spojených 
národov (UNDP), Program OSN pre životné prostredie (UNEP), Medzinárodná 
organizácia práce (MOP), Kjótsky protokol a Dohovor OSN o biologickej diverzite;

4. sústrediť sa na zapojenie Európskej únie do rozvoja Medzinárodného paktu s Irakom (ICI) 
a na podporu irackých reforiem zameraných na vytvorenie diverzifikovaného trhového 
hospodárstva, ktoré zodpovedá potrebám a požiadavkám irackej spoločnosti a vyrovná sa 
s požiadavkami a možnosťami slobodnej a spravodlivej účasti vo svetovom obchode;

5. pri budúcom formovaní obchodnej politiky a pri prispievaní k rekonštrukcii krajiny brať 
do úvahy vývin a sociálno-ekonomickú rôznorodosť irackých konštitučných regiónov; 

6. sústrediť nepretržitú pomoc EÚ na budovanie kapacít, pokiaľ ide o iracké administratívne 
a hospodárske inštitúcie, predovšetkým v súvislosti s reštrukturalizáciou inštitucionálneho 
rámca, najmä nezávislej centrálnej banky, stabilnej meny, daňového a rozpočtového 
orgánu, neobmedzovaného rozvoja finančných trhov, a vyzvať súkromný sektor, aby 
podporoval hospodársku trhovú reformu a priame zahraničné investície;

7. podporovať irackú vládu, aby využila príjmy z predaja ropy spôsobom, ktorý zabezpečí, 
že sa budú znovu investovať v Iraku a že ich budú riadiť orgány verejného obstarávania, 
pričom konečnú rozhodovaciu právomoc bude mať iracká vláda, pretože toto by malo byť 
základnou internou podmienkou EÚ pri podpore rekonštrukcie a rozvoja irackého 
hospodárstva;

8. uznať, že pre Európsku úniu i Irak je navzájom výhodné a že obe strany majú veľký 
záujem na tom, aby boli pre zahraničných investorov v krajine zaručené regulárne 
a skutočne rovnaké podmienky; 
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9. zabezpečiť, aby výkonné orgány inštitúcií Európskej únie poskytovali úplné, regulárne 
a transparentné informácie o skutočnom vyplácaní a uskutočňovaní pomoci zo strany EÚ 
vrátane finančných prostriedkov, ktoré sa majú rozdeľovať nepriamo prostredníctvom 
iných organizácií, ako je napríklad Medzinárodný fond na obnovu Iraku (IRFFI).

10. pravidelne informovať Parlament o úrovni dosiahnutej v rokovaniach medzi Európskou 
úniou a Irakom o obchode a spolupráci; 

11. podporovať ustanovenie pravidelného dialógu medzi Komisiou, Svetovou bankou, 
Medzinárodným menovým fondom a Európskou investičnou bankou s cieľom 
koordinovať prístupy a iniciatívy v oblasti reštrukturalizácie a/alebo zrušenia dlhu 
a dôležitých požiadaviek hospodárskej politiky;

12. podporovať postupné ustanovenie regionálnej hospodárskej spolupráce ako cenný prvý 
krok k zníženiu napätia a k možnosti postupného rozvoja politickej a bezpečnostnej 
spolupráce v Iraku.
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