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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. λαμβάνει υπόψη ότι η σημαντική μείωση των εσόδων από εξαγωγές σε αναπτυσσόμενες 
χώρες απειλεί να θρυμματίσει την οικονομική μεγέθυνση και την ανάπτυξη του Νότου· 
καλεί την Επιτροπή - κατά τη διαπραγμάτευση και την εφαρμογή εμπορικών συμφωνιών, 
ιδιαίτερα Συμφωνιών Εταιρικής Οικονομικής Σύμπραξης - να ενισχύσει τη συνοχή της 
αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ και την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας και να 
εξασφαλίσει σεβασμό των προτεραιοτήτων κάθε χώρας και επαρκείς διαβουλεύσεις με 
βασικούς παράγοντες και την κοινωνία των πολιτών·

2. είναι πεπεισμένο ότι μια δίκαιη και προς την ανάπτυξη προσανατολισμένη ολοκλήρωση 
του Γύρου της Ντόχα το 2010 θα μπορούσε να βοηθήσει τον ΠΟΕ να συμβάλει στην 
οικονομική ανάκαμψη από την κρίση, να συνεχίσει την καταπολέμηση του 
προστατευτισμού και να συνεισφέρει στην απάλυνση της φτώχειας σε αναπτυσσόμενες 
χώρες, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης καλής ποιότητας και στη μείωση των τιμών 
καταναλωτή·

3. υπενθυμίζει ότι η στρατηγική της βοήθειας για το εμπόριο αποσκοπεί σε στήριξη των 
αναπτυσσόμενων και των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών να διαπραγματεύονται, να 
εφαρμόζουν και να επωφελούνται από εμπορικές συμφωνίες, να διευρύνουν τις εμπορικές 
τους συναλλαγές και να επιταχύνουν την εξάλειψη της φτώχειας· ζητεί από την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την καταβολή των σχετικών πιστώσεων που 
ανέρχονται, σε ενωσιακό επίπεδο, σε 2 δισ. ευρώ ανά έτος έως το 2010· ζητεί από την 
Επιτροπή να υποβάλει λεπτομερή ενημερωτικά στοιχεία για τις θέσεις του 
προϋπολογισμού που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση βοήθειας σχετιζομένης με 
το εμπόριο, καθώς και για τη Στρατηγική Βοήθεια για το Εμπόριο (παράλληλα με τη θέση 
του προϋπολογισμού 20 02 03) και για όλη εν γένει τη χρηματοδότηση της βοήθειας για 
το εμπόριο που προέρχεται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

4. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν μέτρα για να διευκολύνουν 
την πρόσβαση αναπτυσσόμενων χωρών σε πιστώσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
ουσιαστικής κεφαλαιοποίησης πολυεθνικών πιστωτικών ιδρυμάτων με αναπτυξιακό 
προσανατολισμό·

5. χαιρετίζει τη Συμφωνία για το Παγκόσμιο Σύστημα Εμπορικών Προτιμήσεων (ΠΣΕΠ), 
έναν μηχανισμό που δημιουργήθηκε από 22 αναπτυσσόμενες χώρες για τη μείωση 
δασμών και άλλων εμποδίων στις εξαγωγές αγαθών που αποτελούν αντικείμενο μεταξύ
τους συναλλαγών, σε μια προσπάθεια για την προώθηση του εμπορίου Νότου-Νότου.


