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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. poudarja, da strateški dokument Komisije z naslovom Globalna Evropa: konkurenca v 
svetu nikakor ni prispevek k usklajenosti politik za razvoj, pač pa izpostavlja plenilsko 
naravo trgovine, ki jo v interesu večnacionalnih družb spodbuja EU;

2. poudarja, da je neoliberalna agenda liberalizacije trgovine, ki so jo zadnjih 20-25 let 
prepričljivo uporabljale vse gospodarske velesile, zgolj še povečala razkol med revnimi 
in bogatimi ljudmi po svetu;

3. priznava, da so se sodeč po poročilu Komisije o spremljanju pomoči za trgovino (AfT) 
2009 (KOM(2009)0160 konč., str. 30) obveznosti EU do držav AKP v okviru te pomoči 
zmanjšale z 2975 milijonov EUR leta 2005 na 2097 milijonov EUR leta 2007, da je 
delež celotnih obveznosti iz naslova pomoči za trgovino, ki so ga prejele AKP, v istem 
obdobju padel s 50 % na 36 % in da to ni v skladu z danimi obljubami, da bosta 
prednostna cilja izkoreninjenje revščine in razvoj;  

4. ugotavlja, da so sindikalna gibanja in civilna družba, na primer v Burkini Faso, Gani, 
Keniji in Senegalu, množično nasprotovala uvedbi sporazumov o gospodarskem 
partnerstvu, in poudarja, da je treba trgovino voditi v interesu delovnih ljudi in revnih 
množic v Evropi in po vsem svetu;

5. opozarja na dejstvo, da t.i. singapurska vprašanja, denimo liberalizacija storitev, naložbe 
in javna naročila, uvedba pravil o konkurenci in doslednejše uveljavljanje pravic 
intelektualne lastnine, niso namenjena izpolnitvi osmih razvojnih ciljev tisočletja;

6. znova poudarja, da bi morala EU podpirati države v razvoju, ki uporabljajo t.i. 
prilagodljivost iz sporazuma TRIPS, da lahko v okviru domačih programov javnega 
zdravja zagotavljajo najnujnejša zdravila po dostopni ceni; 

7. obžaluje, da so v sporazumu o gospodarskem partnerstvu CARIFORUM-ES in v 
sporazumu z državami Andske skupnosti, ki je tik pred sklenitvijo, vključene določbe 
TRIPS+, saj gre za določbe, ki ustvarjajo prepreke pri dostopu do nujnih zdravil.


