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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της 

ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. Αναγνωρίζει το μεγάλο χάσμα που εξακολουθεί να υφίσταται μεταξύ των συνοριακών 

διαδικασιών των ανεπτυγμένων χωρών αφενός και των αναπτυσσομένων αφετέρου, 

καθώς και ότι οι υποβαθμισμένες υποδομές, η αναποτελεσματική τελωνειακή διαχείριση 

και η υπερβολική γραφειοκρατία αποτελούν τροχοπέδη στο εμπόριο· αναγνωρίζει ότι η 

Συμφωνία για τη διευκόλυνση του εμπορίου και η διαδικασία ελευθέρωσης του εμπορίου 

αποβλέπουν στον ίδιο σκοπό της μείωσης του κόστους των εμπορικών συναλλαγών για 

να προωθηθούν οι εξαγωγές και η οικονομική δραστηριότητα· 

2. υπενθυμίζει ότι για πολλές αναπτυσσόμενες χώρες η διευκόλυνση του εμπορίου θα 

αποτελέσει την βασική πηγή κερδών στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγράμματος της 

Ντόχα· χαιρετίζει τις εκτενείς διατάξεις σχετικά με ειδική και διαφοροποιημένη 

μεταχείριση για τις αναπτυσσόμενες και τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες· προτείνει η νέα 

προσέγγιση στο πλαίσιο της οποίας η ανάληψη δεσμεύσεων και το σχετικό 

χρονοδιάγραμμα αναπροσαρμόζονται στις ικανότητες των χωρών, να χρησιμοποιείται ως 

σημείο αναφοράς για μελλοντικές συμφωνίες· 

3. αναγνωρίζει ότι η ταχεία και πλήρης εφαρμογή της Συμφωνίας είναι προς το συμφέρον 

όλων των μελών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), λαμβανομένων υπόψη 

των απτών οφελών και, συγκεκριμένα, της υπολογιζόμενης μείωσης του εμπορικού 

κόστους· υπογραμμίζει ότι ο βαθμός εφαρμογής της Συμφωνίας θα έχει αποφασιστική 

σημασία για τα οφέλη που θα προκύψουν από αυτή· κρίνει ότι η εφαρμογή της 

Συμφωνίας δεν μπορεί να είναι προς το συμφέρον όλων των μελών του ΠΟΕ παρά μόνο 

όταν συνεκτιμώνται δεόντως οι προτεραιότητες και τα συμφέροντα των αναπτυσσομένων 

χωρών στο πλαίσιο της εφαρμογής του αναπτυξιακού προγράμματος της Ντόχα· 

4. αναγνωρίζει ότι ορισμένες απαιτήσεις που προβλέπονται στη Συμφωνία, ειδικότερα όσον 

αφορά τη διαφάνεια και την αυτοματοποιημένη είσπραξη και πληρωμή δασμών, 

αποτελούν ενδεχομένως ισχυρά μέσα για την αντιμετώπιση της διαφθοράς στα σύνορα· 

5. χαιρετίζει τις πολυάριθμες δεσμεύσεις, συμπεριλαμβανομένου και από την ΕΕ, σχετικά με 

την παροχή βοήθειας και υποστήριξης για την ανάπτυξη ικανοτήτων, προκειμένου να 

βοηθηθούν οι αναπτυσσόμενες και οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες να εφαρμόσουν τη 

Συμφωνία· τονίζει ότι η χρηματοδότηση για την ανάπτυξη ικανοτήτων πρέπει να 

λαμβάνει ως βάση τους λήπτες και να βασίζεται σε εμπεριστατωμένη αξιολόγηση των 

αναγκών· θεωρεί απαραίτητη την κατάλληλη διαχείριση και ο συντονισμός της βοήθειας, 

δεδομένου του αριθμού των χορηγών και των δεσμεύσεων· υπογραμμίζει την ανάγκη για 

κατάλληλη παρακολούθηση των ροών βοήθειας και για υποβολή εκθέσεων σχετικά με 

αυτές· 

6. αναγνωρίζει ότι η εμπειρογνωμοσύνη του ιδιωτικού τομέα μπορεί να διαδραματίσει 

κεντρικό ρόλο στην προώθηση μέτρων διευκόλυνσης του εμπορίου και στην παροχή 

βοήθειας και υποστήριξης για την εφαρμογή της Συμφωνίας στις αναπτυσσόμενες χώρες· 

λαμβάνει υπό σημείωση την προγραμματισμένη πρωτοβουλία της USAID (Υπηρεσίας 
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των ΗΠΑ για τη Διεθνή Ανάπτυξη) για έναν συνασπισμό δημοσίων και ιδιωτικών φορέων 

για την επίτευξη του σκοπού αυτού· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη συμμετοχή του 

ιδιωτικού τομέα και να διερευνήσει δυνατότητες για εταιρικές σχέσεις με τις ευρωπαϊκές 

βιομηχανίες προς υποστήριξη της εφαρμογής της Συμφωνίας για τη διευκόλυνση του 

εμπορίου· 

7. αναγνωρίζει ότι η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων για τη διευκόλυνση του εμπορίου έχει 

ευρύτερα αναπτυξιακά οφέλη· λαμβάνει υπό σημείωση, στο πλαίσιο αυτό, το ρόλο κλειδί 

που  μπορούν να διαδραματίζουν οι τελωνειακές υπηρεσίες ως προς τη διευκόλυνση της 

ταχείας διακίνησης αποστολών εξοπλισμού για την αντιμετώπιση καταστροφών. τονίζει 

ότι στην επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να εφαρμόζονται απλοποιημένες 

διαδικασίες εκτελωνισμού για την ταχύτερη παράδοση της βοήθειας και ότι, επιπλέον, θα 

πρέπει να απαλλάσσεται από δασμούς και φόρους. 
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