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PASIŪLYMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Vystymosi komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad Komisijos strateginiu dokumentu „Globalioji Europa: konkuravimas 
pasaulyje“ niekaip neprisidedama prie politikos suderinamumo vystymosi labui, tačiau 
šis dokumentas rodo prekybos, kurią ES propaguoja, vadovaudamasi ES įsikūrusių 
tarptautinių įmonių interesais, grobikišką pobūdį;

2. pabrėžia, kad neoliberali prekybos liberalizavimo darbotvarkė, kurią pastaruosius 20–
25 metus įgyvendino visos ekonomiškai pajėgiausios šalys, visame pasaulyje lėmė vis 
didesnį atotrūkį tarp turtingų ir skurdžių asmenų;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad, remiantis Komisijos parengta 2009 m. pagalbos prekybai 
stebėsenos ataskaita (COM(2009)160 galutinis, p. 30), su pagalba prekybai susiję ES 
įsipareigojimai Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybėms 
sumažėjo nuo 2 975 mln. eurų 2005 m. iki 2 097 mln. eurų 2007 m., bendra su pagalba 
prekybai susijusių ES įsipareigojimų dalis, tenkanti AKR valstybėms, per tą patį 
laikotarpį sumažėjo nuo 50 proc. iki 36 proc., o tai nesuderinama su ankstesniais 
pažadais teikti pirmenybę skurdo naikinimui ir vystymuisi;

4. pažymi, kad perėjimui prie ekonominės partnerystės susitarimų masiškai priešinasi 
profesinių sąjungų judėjimas ir pilietinė visuomenė, pvz., Burkina Fase, Ganoje, 
Kenijoje ir Senegale; pabrėžia, kad prekiaujant turėtų būti paisoma Europos ir viso 
pasaulio dirbančių žmonių ir skurdžių asmenų interesų;

5. pabrėžia, kad vadinamieji Singapūro klausimai (pvz., paslaugų, investicijų ir viešojo 
pirkimo liberalizavimas, konkurencijos taisyklių taikymas ir griežtesnė intelektinės 
nuosavybės teisių apsauga) nepadeda siekti aštuonių Tūkstantmečio vystymosi tikslų;

6. pakartoja, kad ES turėtų remti besivystančias šalis, kurios naudojasi Sutartyje dėl 
intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS), numatytomis 
lankstumo priemonėmis, siekdamos teikti vaistus prieinamomis kainomis pagal vietines 
visuomenės sveikatos programas; 

7. smerkia tai, kad į AKR grupei priklausančių Karibų jūros šalių (CARIFORUM) ir EB 
ekonominės partnerystės susitarimą ir į šiuo metu baigiamą rengti susitarimą su Andų 
bendrijos šalimis įtrauktos papildomosios TRIPS nuostatos („TRIPS plius“), 
trukdančios užtikrinti galimybę gauti būtiniausių vaistų;


