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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по развитие да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. отбелязва, че значителното намаление на приходите от износ на развиващите се 
страни застрашава растежа и развитието на Юга; призовава Комисията – когато 
договаря и прилага търговските споразумения и в частност споразуменията за 
икономическо партньорство – да увеличи последователността на политиките на ЕС 
за развитие и насърчаване на достойна трудова заетост, да гарантира спазването на 
приоритетите на всяка държава, както и да пристъпи към съответните консултации с 
основните действащи лица и гражданското общество;

2. изразява своето убеждение, че приключването на Кръга на преговори от Доха през 
2010 г. по справедлив начин и с насоченост към развитието би могло да помогне на 
СТО при подпомагането на икономическото възстановяване от кризата и 
продължаването на борбата с протекционизма, както и да допринесе за 
облекчаването на бедността в развиващите се страни, създаването на качествена 
трудова заетост и намаляването на цените за потребителите;

3. припомня, че стратегията за подпомагане на търговията е насочена към 
подпомагане на развиващите се и най-слабо развитите държави при договарянето, 
прилагането и ползването на предимствата от тези договорености, а също така и за 
увеличаване на търговията и ускоряване премахването на бедността; изисква от 
Комисията и държавите-членки до 2010 г. да гарантират, че са изпълнени поетите 
задължения относно общата цел на ЕС за осигуряване на 2 млрд. евро годишно; 
изисква от Комисията да представи подробна информация и цифри относно 
бюджетните редове, използвани за финансиране на помощ, свързана с търговията, и 
помощ за търговията (в допълнение към бюджетен ред 20 02 03), и относно цялото 
финансиране на помощта за търговия, произхождащо от бюджета на ЕС; 

4. изисква от Комисията и от държавите-членки да подпомагат мерките за улесняване 
на достъпа до кредит на развиващите се страни, включително съществената 
капитализация на многостранните банки за развитие;

5. приветства споразумението относно Глобалната система за търговски преференции, 
която представлява механизъм, създаден от 22 развиващи се страни с оглед 
намаляване на тарифите и другите препятствия пред износа на стоки помежду им, в 
опит да се засили търговията „Юг-Юг”.


