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PASIŪLYMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Vystymosi komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi, kad besivystančiose šalyse smarkiai sumažėjus pajamoms iš eksporto kyla grėsmė 
Pietų regionų augimui ir vystymuisi; ragina Komisiją derantis dėl prekybos susitarimų, 
ypač ekonominės partnerystės susitarimų, ir juos įgyvendinant stiprinti ES politikos 
suderinamumą vystymosi labui ir tinkamo darbo skatinimą ir užtikrinti, kad būtų gerbiami 
kiekvienos šalies prioritetai ir tinkamai konsultuojamasi su pagrindiniais veikėjais ir 
pilietine visuomene;

2. įsitikinęs, kad siekiant užtikrinti vystymąsi teisingai užbaigus Dohos derybų raundą 2010 
m. galima būtų padėti PPO teikti pagalbą ekonomikai siekiant įveikti krizę ir tęsti kovą su 
protekcionizmu ir galima būtų prisidėti prie skurdo mažinimo besivystančiose šalyse, 
kokybiškų darbo vietų kūrimo ir vartojimo kainų mažinimo;

3. primena, kad pagalbos prekybai strategijos tikslas  padėti besivystančioms ir mažiau 
išsivysčiusioms šalims derėtis dėl prekybos susitarimų, juos įgyvendinti ir gauti iš jų 
naudą, plėtoti savo prekybą ir paspartinti skurdo panaikinimą; prašo Komisiją ir valstybes 
nares užtikrinti, kad iki 2010 m. būtų įvykdyti įsipareigojimai iš visos ES skirti 2 
milijardus eurų per metus; prašo Komisiją pateikti detalią informaciją ir rodiklius, 
susijusius su biudžeto eilutėmis, kurios buvo naudojamos su prekyba susijusios pagalbos 
ir pagalbos prekybai finansavimui ir visam pagalbos prekybai finansavimui iš ES 
biudžeto;

4. prašo Komisiją ir valstybes nares remti priemones, kuriomis siekiama palengvinti 
besivystančių šalių prieigą prie kreditų, įskaitant esminę daugiašalių plėtros bankų 
kapitalizaciją; 

5. teigiamai vertina Susitarimą dėl pasaulinės lengvatinės prekybos sistemos, kuris yra 22 
besivystančių šalių nustatyta priemonė mažinti tarifus ir kitas prekių, kuriomis šios šalys 
tarpusavyje prekiauja, eksporto kliūtis siekiant paskatinti Pietų regionų šalių tarpusavio 
prekybą.


