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POBUDE

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

na Svet naslavlja naslednja priporočila:

1. podpre naj pogajanja o pristopu Iraka k Svetovni trgovinski organizaciji (STO), saj je to 
ključni korak k ponovni vključitvi te države v mednarodno gospodarstvo, pogajanja med 
Evropsko unijo in Irakom o sporazumu o trgovini in sodelovanju pa naj usmerja tako, da 
bodo postala temeljni kamen iraškega pristopa k STO;

2. pogajanja med Evropsko unijo in Irakom o sporazumu o trgovini in sodelovanju naj vodi 
na način, ki bo olajšal in spodbudil notranje reforme v tej državi ter iraško trgovinsko 
ureditev približal pravilom in normam večstranskega sistema;

3. Iraku naj pomaga pri vzpostavitvi ustreznih legitimnih institucij, ki bodo predstavnikom 
te države omogočile pogajanja o pristopnih pogojih, ter se zavzame za nepretrgano 
pomoč EU, ki bo Iraku omogočila dejavno sodelovanje v mednarodnih organizacijah, kot 
so konferenca Združenih narodov za trgovino in razvoj (UNCTAD), program Združenih 
narodov za razvoj (UNDP), program Združenih narodov za okolje (UNEP) in 
Mednarodna organizacija dela (ILO), ter spoštovanje konvencij in pogodb, kot sta kjotski 
protokol in konvencija o biološki raznovrstnosti;

4. osredotoči naj se na vlogo Evropske unije pri razvoju mednarodnega dogovora z 
Irakom in podporo iraški reformi na poti k raznolikemu tržnem gospodarstvu, ki se bo 
sposobno odzvati na potrebe in povpraševanje iraške družbe ter se soočiti z zahtevami in 
priložnostmi pravičnega in enakopravnega sodelovanja v svetovni trgovini; 

5. pri oblikovanju trgovinske politike in prispevku k obnovi države naj upošteva razlike v 
razvitosti in družbeno-gospodarsko raznolikost iraških konstitutivnih regij; 

6. nepretrgano pomoč EU naj nameni predvsem za povečanje zmogljivosti iraških upravnih 
in gospodarskih institucij, zlasti prestrukturiranje institucionalnega okvira, še posebej pa 
se osredotoči na neodvisno centralno banko, trdno valuto, davčni in proračunski organ ter 
neoviran razvoj finančnih trgov in spodbudi zasebni sektor, naj pospeši gospodarske in 
tržne reforme ter neposredne tuje naložbe;

7. iraško vlado naj spodbudi, da bo prihodke od prodaje nafte porabi tako, da bodo znova 
investirani v Iraku in da jih bodo upravljali organi za javna naročila pod najvišjo 
pristojnostjo iraške vlade, saj bi moral biti to ključni notranji pogoj za podporo EU 
obnovi in razvoju iraškega gospodarstva;

8. zaveda naj se, da je v obojestransko korist in v močnem interesu Evropske unije in Iraka, 
da se s predpisi in dejansko zagotovijo enaki konkurenčni pogoji za tuje vlagatelje v 
državi; 

9. poskrbi naj, da bodo izvršilni organi institucij Evropske unije posredovali popolne, redne 
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in pregledne informacije o opravljenih izplačilih in izvrševanju pomoči EU, vključno s 
sredstvi, ki naj bi bila porabljena posredno prek drugih organizacij, kot je Mednarodni 
sklad za obnovo Iraka (IRFFI);

10. Parlament naj redno obvešča o stanju pogajanj o trgovini in sodelovanju med Evropsko 
unijo in Irakom; 

11. spodbudi naj redni dialog med Komisijo, Svetovno banko, Mednarodnim denarnim 
skladom in Evropsko investicijsko banko, da bo mogoče uskladiti pristope in pobude za 
prestrukturiranje in/ali odpis dolga ter ustrezne zahteve za gospodarsko politiko;

12. podpre naj postopno vzpostavitev regionalnega gospodarskega sodelovanja, saj je to 
pomemben prvi korak k zmanjšanju napetosti, ki bo omogočil tudi postopno vzpostavitev 
političnega in varnostnega sodelovanja v Iraku.
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