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iesniedzis Javier Moreno Sánchez PSE grupas vārdā

Ziņojums A6-0095/2005
Javier Moreno Sánchez
Dohas Attīstības programma

Rezolūcijas priekšlikums

22. punkts

22. izsaka nožēlu, ka nav izveidota sistēma saistībā ar pakalpojumiem, kaut arī tas atbalsta 
pieņemtos ieteikumus un aicina visas PTO dalībvalstis iesniegt pārskatītus, augstas 
kvalitātes piedāvājumus līdz plānotajam termiņam 2005. gada maijā, it īpaši par tām 
nozarēm un piegāžu veidiem, kuri ir saistīti ar jaunattīstības valstu eksportu (kā 
noteikts Nolīguma C pielikumā);  atbalsta PTO dalībvalstu tiesības regulēt 
sabiedriskos pakalpojumus un vispārējas nozīmes pakalpojumus; pieprasa, lai arī 
turpmāk tiktu izslēgti gan pakalpojumi, kas ir saistīti ar veselību, izglītību un 
audiovizuālo nozari, gan pakalpojumi, kas nodrošina cilvēku pamatvajadzības, 
piemēram ūdens un enerģija, jo nav pareizi pieprasīt, lai jaunattīstības valstis liberalizē 
šos pakalpojumus tādā veidā, kas var novest pie to izzušanas;
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5. punkts

5. lūdz, lai turpmāko sarunu rezultātā atrastu risinājumu visās DDA jomās, kas patiesi 
atbalsta jaunattīstības valstu integrāciju, pilnībā ņemot vērā to intereses un it īpaši to 
vismazāk attīstīto valstu specifiskās problēmas, kuru eksports jāatbrīvo no nodevām 
un kvotām saskaņā ar "bezmaksas kārtas" ("Round for Free") principu; tāpat 
pieprasa, lai Dohas sarunu kārtas sarunu iznākums sekmē Tūkstošgades attīstības 
mērķu sasniegšanu, veicinot vispasaules ekonomisko izaugsmi;
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32. punkts

32. pilnībā atbalsta parlamentu institucionalizāciju PTO ietvaros, lai stiprinātu 
demokrātisku likumību un caurredzamību PTO sarunās, tā kā parlamenta deputāti var 
nodrošināt svarīgu saikni ar pilsoņiem, īpaši informējot un reaģējot uz viņu 
problēmām; līdz ar to atzinīgi vērtē saikni starp deklarāciju, kas tika pieņemta PTO 
parlamentārajā konferencē, kura norisinājās Briselē no 2004. gada 24. līdz 26. 
novembrim, un lēmumu rīkot nākamo parlamentāro konferenci un ministru 
konferenci Honkongā 2005. gada decembrī;
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