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JAVASLATOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság  felhívja a Fejlesztési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. megjegyzi, hogy a fejlődő országok exportbevételeinek jelentős csökkenése a dél 
fejlődésének meghiúsulásával fenyeget; kéri a Bizottságot, hogy – a kereskedelmi 
megállapodásokról és különösen a gazdasági partnerségi megállapodásokról folytatott 
tárgyalások során és azok végrehajtásakor – erősítse meg az európai uniós politikák 
fejlesztési célú koherenciáját és a méltányos munka támogatását, és biztosítsa minden 
ország prioritásainak tiszteletben tartását és a kulcsfontosságú szereplőkkel és a civil 
társadalommal való megfelelő konzultációt;

2. meggyőződése, hogy 2010-ben a dohai forduló méltányos és fejlesztésközpontú lezárása 
segítheti a WTO-t a válságból való gazdasági kilábalás támogatásában és a 
protekcionizmus elleni harcban, és hozzájárulhat a fejlődő országokban a szegénység 
csökkentéséhez, továbbá jó minőségű munkahelyek létrehozásához és a fogyasztói árak 
csökkentéséhez;

3. emlékeztet arra, hogy a kereskedelemösztönző támogatás (Aid for Trade) célja, hogy 
támogassa a fejlődő vagy legkevésbé fejlett országokat a kereskedelmi megállapodások 
tárgyalásai és végrehajtása, valamint azok kiaknázása során, hogy segítse azokat 
kereskedelmük bővítésében és a szegénység felszámolásának meggyorsításában; kéri a 
Bizottságot és a tagállamokat, biztosítsák, hogy 2010-re teljesüljenek az egész EU-ra 
vonatkozó, évenkénti 2 milliárd eurós célra vonatkozó kötelezettségvállalások; kéri a 
Bizottságot, hogy nyújtson be részletes információkat és adatokat a kereskedelemmel 
kapcsolatos támogatások és a kereskedelemösztönző támogatás finanszírozására 
felhasznált költségvetési sorokra vonatkozóan (a 20 02 03. költségvetési soron felül), 
valamint a kereskedelemösztönző támogatásra irányuló, az EU költségvetéséből származó 
valamennyi finanszírozásról;

4. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassák a fejlődő országok hitelhez 
jutásának megkönnyítésére irányuló intézkedéseket, beleértve a többoldalú fejlesztési 
bankok megfelelő tőkésítését;

5. üdvözli a globális kereskedelmi preferenciarendszerekről szóló megállapodást, amely egy 
22 fejlődő ország által a vámtarifák és az egymás közötti árukereskedelemben az exportot 
érintő egyéb akadályok csökkentése érdekében létrehozott mechanizmus, melynek célja a 
dél-dél irányú kereskedelem fellendítése.


