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SUGESTII

Comisia pentru comerţ internaţional recomandă Comisiei pentru dezvoltare, competentă în 
fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. observă faptul că scăderea considerabilă a veniturilor din export în ţările în curs de 
dezvoltare ameninţă să distrugă creşterea şi dezvoltarea sudului; invită Comisia – atunci 
când negociază şi implementează acorduri comerciale, în special acorduri de parteneriat 
economic – să consolideze coerența politicilor UE pentru dezvoltare şi promovarea muncii 
decente şi să asigure respectarea priorităţilor pentru fiecare ţară, precum şi consultarea 
adecvată a actorilor-cheie şi a societăţii civile;

2. are convingerea că o încheiere echitabilă şi orientată spre dezvoltare a Rundei de la Doha 
în 2010 ar putea ajuta OMC să contribuie la redresare economică în urma crizei şi să 
continue lupta împotriva protecţionismului, putând, de asemenea, contribui la reducerea 
sărăciei în ţările în curs de dezvoltare, la crearea de locuri de muncă de calitate şi la 
reducerea preţurilor de consum;

3. reaminteşte faptul că strategia de ajutor pentru comerţ vizează să ajute ţările în curs de 
dezvoltare şi ţările cel mai puţin dezvoltate să negocieze, să implementeze şi să obţină 
beneficii din acordurile comerciale, să îşi dezvolte comerţul şi să accelereze eradicarea 
sărăciei; solicită Comisiei şi statelor membre să se asigure că angajamentele de a îndeplini 
obiectivul UE de 2 miliarde EUR pe an până în 2010 sunt respectate; solicită Comisiei să 
prezinte informaţii şi cifre detaliate privind liniile bugetare folosite pentru finanţarea 
asistenţei privind comerţul şi a ajutorului pentru comerţ (în plus faţă de linia bugetară 20 
02 03) şi pentru toate tipurile de finanţare alocate ajutorului pentru comerţ care provin de 
la bugetul UE; 

4. solicită Comisiei şi statelor membre să sprijine măsurile de facilitare a accesului la 
creditare pentru ţările în curs de dezvoltare, inclusiv capitalizarea substanţială a băncilor 
pentru dezvoltare multilaterală;

5. salută Acordul privind sistemul global de preferinţe comerciale (SGPC), un mecanism 
instituit de 22 de ţări în curs de dezvoltare pentru a reduce taxele vamale şi alte bariere în 
calea exportului de bunuri comercializate între ele, având ca obiectiv dinamizarea 
comerţului sud-sud.


