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POBUDE

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za razvoj, kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da občutno zmanjšanje izvoznih prihodkov v državah v razvoju lahko ogrozi 
rast in razvoj južnega dela sveta; poziva Komisijo, da pri pogajanjih o trgovinskih 
sporazumih in njihovem izvajanju, zlasti sporazumih o gospodarskem partnerstvu, poveča 
skladnost politike EU za razvoj in spodbujanje dostojnega dela ter zagotovi spoštovanje 
prednostnih nalog vsake države ter ustrezno posvetovanje s ključnimi akterji in civilno 
družbo; 

2. je prepričan, da bi pravičen in v razvoj usmerjen zaključek kroga pogajanj v Dohi, 
dosežen leta 2010, lahko pomagal STO, da prispeva h gospodarskemu okrevanju po krizi 
in nadaljuje boj proti protekcionizmu, ter lahko pripomogel k zmanjšanju revščine v 
državah v razvoju, ustvarjanju kakovostnih delovnih mest in znižanju potrošniških cen;

3. opozarja, da je cilj strategije pomoči trgovini (Aid for Trade) pomagati državam v razvoju 
in manj razvitim državam pri pogajanjih o trgovinskih sporazumih, njihovem izvajanju in 
koriščenju, razširitvi trgovine in pospeševanju izkoreninjenja revščine; zahteva, da 
Komisija in države članice spoštujejo obveznost, da bodo namenile dve milijardi EUR 
letno do leta 2010 na ravni celotne EU; zahteva, da Komisija predstavi natančne podatke 
in zneske o proračunskih vrsticah, uporabljenih za financiranje pomoči v zvezi s trgovino 
in pomoči trgovini (poleg proračunske vrstice 20 02 03), ter za celotno financiranje 
"pomoč za trgovino", ki izhaja iz proračuna EU;

4. zahteva, da Komisija in države članice podprejo ukrepe za olajšanje dostopa držav v 
razvoju do posojil, tudi znatno kapitalizacijo večstranskih razvojnih bank;

5. pozdravlja sporazum o globalnem sistemu trgovinskih preferencialov (GSTP, Global 
System of Trade Preferences), mehanizem, ki ga je oblikovalo 22 držav v razvoju, da bi 
zmanjšale tarife in druge ovire za izvoz blaga, s katerim medsebojno trgujejo, in tako 
pospešile trgovino jug-jug.


