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JAVASLATOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felhívja a Fejlesztési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy a Bizottság Globális Európa: nemzetközi versenyképesség című 
stratégiai dokumentuma semmiképp sem járul hozzá a politikák fejlesztési célú 
koherenciájához, inkább kiemeli az EU által támogatott kereskedelem kizsákmányoló, 
az EU-ban működő multinacionális cégek érdekeit szolgáló jellegét;

2. hangsúlyozza, hogy a kereskedelmi liberalizáció neoliberális programja, amelyet 
minden főbb gazdasági hatalom kötelezően végrehajtott az elmúlt 20-25 évben, globális 
szinten még nagyobb szakadékot nyitott a gazdagok és szegények között;

3. elismeri, hogy a Bizottság a kereskedelemösztönző támogatásról (AfT) szóló 2009-es 
nyomon követési jelentése (COM(2009) 160 végleges, 30. o.) szerint az EU afrikai, 
karibi és csendes-óceáni (AKCS) országok iránt tett kötelezettségvállalásai a 2005. évi 
2975 millió euróról 2007-ben 2097 millió euróra estek vissza, és az AKCS részesedése 
az EU teljes AfT kötelezettségvállalásaiból 50%-ról 36%-ra csökkent ugyanebben az 
időszakban, és ez nem felel meg azoknak az előzetes ígéreteknek, hogy előnyben 
részesítik majd a szegénység megszüntetését és a fejlesztést;

4. rámutat, hogy masszív ellenállást tapasztaltak a szakszervezetek és a civil társadalom 
részéről Burkina Fasóban, Ghánában, Kenyában és Szenegálban a gazdasági partnerségi 
megállapodások bevezetése ellen, és hangsúlyozza, hogy a kereskedelmet a dolgozó 
embereknek, valamint az Európában és a világ más részein élő szegények tömegeinek 
érdekei szerint kell irányítani;

5. kiemeli, hogy az úgynevezett szingapúri kérdések – mint a szolgáltatások 
liberalizációja, beruházások, közbeszerzés, versenyszabályok bevezetése és a szellemi 
tulajdonjogok erősebb érvényesítése – nem szolgálják a nyolc millenniumi fejlesztési 
cél elérését;

6. újból kijelenti, hogy az Európai Uniónak támogatnia kellene a TRIPS egyezménybe 
beépített rugalmas megoldásokat használó fejlődő országokat annak érdekében, hogy 
elérhető áron nyújthassák a gyógyszereket belföldi közegészségügyi programjaik 
keretében; 

7. sajnálatát fejezi ki, hogy a TRIPS+ előírásokat belefoglalták a CARIFORUM-országok 
partnerségi együttműködési megállapodásaiba és az Andok Közösséggel véglegesítés 
alatt álló megállapodásba, mert ezek az előírások akadályozzák az alapvető 
gyógyszerekhez való hozzáférést.


