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FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

Europaparlamentet riktar följande rekommendationer till rådet:

1. Rådet uppmanas att stödja förhandlingarna om Iraks anslutning till 
Världshandelsorganisationen (WTO) som ett mycket viktigt steg på vägen mot Iraks 
återintegrering i världsekonomin, och att se till att förhandlingarna mellan EU och Irak om 
ett handels- och samarbetsavtal bedrivs på ett sådant sätt att detta avtal blir en hörnpelare i 
Iraks anslutning till WTO.

2. Rådet uppmanas att genomföra förhandlingarna om handels- och samarbetsavtalet mellan 
EU och Irak på ett sätt som underlättar och främjar interna reformer i Irak och som bringar
det irakiska handelssystemet närmare multilaterala lagar och regler.

3. Rådet uppmanas att förse Irak med hjälp med att upprätta ändamålsenliga och legitima 
institutioner som gör det möjligt för dess företrädare att förhandla om 
anslutningsvillkoren. Dessutom uppmanas rådet att främja ett fortsatt EU-stöd för Iraks
anslutning till och aktiva deltagande i internationella organisationer, konventioner och 
fördrag såsom Förenta nationernas konferens för handel och utveckling (UNCTAD), 
Förenta nationernas utvecklingsprogram (UNDP), Förenta nationernas miljöprogram 
(UNEP), Internationella arbetsorganisationen (ILO), Kyotoprotokollet och konventionen 
om biologisk mångfald.

4. Rådet uppmanas att fokusera på Europeiska unionens deltagande i utvecklingen av 
partnerskapet ”International Compact with Iraq” (ICI) och att stödja Iraks reformer på 
vägen mot en diversifierad marknadsekonomi som svarar mot behoven och efterfrågan i 
det irakiska samhället och lever upp till kraven på och möjligheterna till ett fritt och 
rättvist deltagande i världshandeln.

5. Rådet uppmanas att beakta utvecklingen och den socioekonomiska mångfalden i Iraks 
konstitutionella regioner vid den framtida utformningen av handelspolitiken och i
samband med insatserna för att återuppbygga landet.

6. Rådet uppmanas att inrikta det fortsatta EU-stödet på att bygga upp kapaciteten för Iraks
administrativa och ekonomiska institutioner, inte minst i samband med omstruktureringen 
av den institutionella ramen, särskilt en oberoende centralbank, en stabil valuta, en 
skatte- och budgetmyndighet och en ohindrad utveckling av finansmarknaderna. Rådet bör 
också uppmana den privata sektorn att främja ekonomiska marknadsreformer och 
utländska direktinvesteringar.

7. Rådet uppmanas att uppmuntra den irakiska regeringen att använda vinsterna från 
försäljningen av olja på ett sådant sätt att de säkert återinvesteras i Irak och att de förvaltas
av offentliga inköpare som ytterst lyder under den irakiska regeringen. Detta bör nämligen 
vara en nödvändig intern förutsättning för att EU ska stödja återuppbyggnaden och 
utvecklingen av den irakiska ekonomin.
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8. Rådet uppmanas att erkänna att det gynnar båda parter och ligger i både EU:s och Iraks 
intresse att säkerställa regelmässiga och faktiska lika villkor bland utländska investerare i 
landet. 

9. Rådet uppmanas att se till att EU-institutionernas verkställande organ lämnar komplett, 
regelbunden och transparent information om de faktiska utbetalningarna och 
genomförandet av EU:s stöd, bland annat de medel som måste användas indirekt genom 
andra organisationer såsom den internationella fonden för Iraks återuppbyggnad (IRFFI).

10. Rådet uppmanas att regelbundet informera parlamentet om förhandlingsläget mellan EU 
och Irak om handel och samarbete.

11. Rådet uppmanas att främja upprättandet av en regelbunden dialog mellan kommissionen, 
Världsbanken, Internationella valutafonden och Europeiska investeringsbanken. Syftet bör 
vara att samordna strategierna och initiativen i samband med omläggningar och/eller 
avskrivningar av skulderna och de relevanta ekonomisk-politiska kraven.

12. Rådet uppmanas att stödja ett successivt upprättande av ett regionalt ekonomiskt 
samarbete som ett värdefullt första steg mot att minska spänningarna och möjliggöra en 
gradvis utveckling av det politiska och säkerhetsmässiga samarbetet i Irak.
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