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IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Attīstības komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. norāda, ka eksporta ieņēmumi jaunattīstības valstīs ir būtiski samazinājušies un tādēļ ir 
apdraudēta dienvidu puslodes valstu izaugsme un attīstība; aicina Komisiju, piedaloties 
sarunās par tirdzniecības nolīgumiem, it īpaši par ekonomisko partnerattiecību 
nolīgumiem, un īstenojot tos, stiprināt ES attīstības politikas saskaņotību un veicināt 
pienācīgas kvalitātes nodarbinātību, kā arī nodrošināt ikvienas valsts prioritāšu ievērošanu 
un atbilstošu apspriešanos ar galvenajiem dalībniekiem un pilsonisko sabiedrību;

2. pauž pārliecību, ka, panākot taisnīgu un uz attīstību vērstu Dohas sarunu kārtas noslēgumu 
2010. gadā, PTO varētu sekmēt ekonomikas atlabšanu pēc krīzes un turpināt cīņu pret 
protekcionismu, kā arī tas varētu veicināt cīņu pret nabadzību jaunattīstības valstīs,  
kvalitatīvu darba vietu radīšanu un patēriņa cenu samazināšanu;

3. atgādina, ka tirdzniecības atbalsta stratēģijas mērķis ir palīdzēt jaunattīstības valstīm un 
vismazāk attīstītajām valstīm piedalīties sarunās par tirdzniecības nolīgumiem, īstenot tos 
un gūt labumu no tiem, lai šīs valstis paplašinātu tirdzniecību un paātrinātu nabadzības 
izskaušanu; lūdz Komisijai un dalībvalstīm nodrošināt, lai līdz 2010. gadam tiktu 
izpildītas saistības attiecībā uz visas Eiropas mērķi — katru gadu nodrošināt 
EUR 2 miljardus; lūdz, lai Komisija iesniegtu detalizētu informāciju un rādītājus par 
budžeta pozīcijām, kuras izmanto ar tirdzniecību saistītas palīdzības un tirdzniecības 
atbalsta finansēšanai (papildus budžeta pozīcijai 20 02 03), un par visu tirdzniecības 
atbalsta finansējumu, ko piešķir no ES budžeta;

4. lūdz Komisijai un dalībvalstīm atbalstīt pasākumus, ar kuriem atvieglo jaunattīstības 
valstu piekļuvi kredītiem, tostarp īstenojot būtisku daudzpusējo attīstības banku 
kapitalizāciju;

5. atzinīgi vērtē nolīgumu par vispārējo tirdzniecības preferenču sistēmu (GSTP), kas ir 
22 jaunattīstības valstu izveidots mehānisms, lai, cenšoties uzlabot dienvidu puslodes 
jaunattīstības valstu tirdzniecību, samazinātu tarifus un citus šķēršļus to preču eksportam, 
ar kurām tās savstarpēji tirgojas.


