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SUGESTII

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru dezvoltare, competentă în 
fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază că documentul de strategie al Comisiei intitulat „O Europă competitivă într-o 
lume globalizată“ nu contribuie deloc la coerența politicilor în favoarea dezvoltării, ci, 
dimpotrivă, subliniază caracterul prădător al comerțului promovat de UE în interesul 
companiilor multinaționale cu sediul în UE;

2. subliniază că agenda neoliberală de liberalizare a comerțului, pusă în aplicare cu 
convingere de toate marile puteri economice de-a lungul ultimilor 20-25 de ani, a 
condus la adâncirea discrepanței dintre bogați și săraci în lume;

3. recunoaște că, potrivit Raportului de monitorizare a ajutorului pentru comerț, elaborat 
de Comisie [COM(2009)160 final, p. 30], creditele de angajament aferente ajutorului 
pentru comerț al UE acordat statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP) au 
scăzut de la 2 975 de milioane EUR în 2005 la 2 097 de milioane EUR în 2007, că 
procentajul alocat statelor ACP din creditele de angajament totale acordate de UE drept 
ajutor pentru comerț a scăzut de la 50% la 36% în aceeași perioadă și că acest fapt nu 
este coerent cu promisiunile anterioare de a acorda prioritate eradicării sărăciei și 
dezvoltării;

4. constată că s-a înregistrat o opoziție în masă din partea mișcării sindicale și a societății 
civile, de exemplu în Burkina Faso, Ghana, Kenya și Senegal, față de introducerea 
acordurilor de parteneriat economic (APE) și subliniază faptul că schimburile 
comerciale ar trebui să se desfășoare în interesul populației active și al celei sărace din 
Europa și din întreaga lume;

5. subliniază faptul că așa-numitele „probleme de la Singapore”, cum ar fi liberalizarea 
serviciilor, investițiile și achizițiile publice, introducerea unor reguli de concurență și o 
mai strictă punere în executare a drepturilor de proprietate intelectuală, nu servesc 
scopului de realizare a celor opt Obiective de Dezvoltare ale Mileniului;

6. reafirmă că UE ar trebui să sprijine țările în curs de dezvoltare care folosesc 
„flexibilitatea” din Acordul TRIPS pentru a putea furniza medicamente la prețuri 
acceptabile în cadrul programelor lor interne de sănătate publică; 

7. regretă că dispozițiile din TRIPS+ incluse în Acordul de parteneriat economic 
CARIFORUM-CE și în acordul în curs de finalizare cu țările Comunității Andine 
creează bariere în calea accesului la unele medicamente esențiale.


