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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по развитие да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава, че  стратегическият документ на Комисията, озаглавен „Глобална 
Европа: конкурентоспособна в световен мащаб“, съвсем не представлява принос 
към „съгласуваността на политиките за развитие”, а вместо това подчертава 
хищническата природа на търговията, насърчавана от ЕС в интерес на базирани в 
ЕС мултинационални дружества;

2. подчертава, че неолибералната програма за либерализация на търговията, която 
през последните 20–25 години се прилага твърдо от всички големи икономически 
сили, доведе до непрекъснато уголемяваща се пропаст между бедните и богатите 
в световен план;

3. признава, че според  мониторинговия доклад на Комисията за 2009 г. относно 
помощта за търговията (COM(2009)160, окончателен, стр. 30) поетите от ЕС 
задължения във връзка с помощ за търговията към държавите от Африка, 
Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ) са намалели от 2975 милиона евро 
през 2005 г. на 2097 милиона евро през 2007 г., както и че делът на държавите от 
АКТБ от общия размер на поетите от ЕС задължения във връзка с помощ за 
търговията се е понижил от 50% на 36% през същия период, като това не е в 
съответствие с предходните обещания за приоритетно отношение към 
изкореняването на бедността и развитието;

4. отбелязва, че профсъюзното движение и гражданското общество се 
противопоставиха масово на въвеждането на СИП, например в Буркина Фасо, 
Гана, Кения и Сенегал, като подчертава, че търговията следва да се ръководи в 
интерес на трудещите се и на бедните маси в Европа и в целия свят;

5. подчертава факта, че т.нар. „сингапурски въпроси”, като например 
либерализирането на услугите, инвестициите и обществените поръчки, 
въвеждането на правила за конкуренцията и по-строгото прилагане на правата на 
интелектуална собственост, не спомагат за постигането на осемте Цели на 
хилядолетието за развитие;

6. отново заявява, че ЕС следва да подпомага тези развиващи се страни, които 
използват „възможностите за гъвкавост”, предвидени в Споразумението ТРИПС, 
за да могат да осигуряват лекарства на достъпни цени по своите национални 
програми за обществено здравеопазване; 

7. изразява възмущение от разпоредбите на ТРИПС+, включени в Споразумението 
за икономическо партньорство КАРИФОРУМ—ЕО, както и в споразумението с 
държавите от Андската общност, което се намира в процес на финализиране –
разпоредби, затрудняващи достъпа до основни лекарствени средства.


