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 ET 

ETTEPANEKUD 

Arengukomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. tunnistab, et arenenud riikide ja arenguriikide piirimenetluste vahel on endiselt suur lõhe, 

ning kehv infrastruktuur, ebatõhus tollihaldus ja liigne bürokraatia aeglustavad 

kaubandust; tunnistab, et kaubanduse lihtsustamise lepingul ja kaubanduse 

liberaliseerimise protsessil on sama eesmärk: vähendada kaubanduskulusid, et anda tõuge 

ekspordile ja majandustegevusele; 

2. tuletab meelde, et paljude arenguriikide jaoks on kaubanduse lihtsustamine peamine 

tuluallikas Doha arengukavas; väljendab heameelt arenguriikide ja vähim arenenud riikide 

eri- ja diferentseeritud kohtlemist käsitlevate ulatuslike sätete üle; teeb ettepaneku, et 

riikide suutlikkusele vastavate kohustuste võtmise ja nende kavandamise uut 

lähenemisviisi kasutataks võrdlusalusena tulevaste lepingute sõlmimisel; 

3. tunnistab, et lepingu kiire ja terviklik rakendamine on kõigi Maailma 

Kaubandusorganisatsiooni (WTO) liikmete huvides, võttes arvesse konkreetset kasu ja 

eelkõige kaubanduskulude hinnangulist vähenemist; rõhutab, et lepingu rakendamise määr 

on sellest saadava kasu seisukohast otsustava tähtsusega; arvab, et lepingu rakendamine 

saab olla kõigi WTO liikmete huvides ainult siis, kui nõuetekohaselt kajastatakse ka 

arenguriikide prioriteete ja muresid Doha arengukava raames; 

4. märgib, et mitu lepingu nõuet, eeskätt läbipaistvus ning tollimaksude automatiseeritud 

kirjendamine ja maksmine, võivad olla võimsad vahendid piiril esineva korruptsiooni 

vastu võitlemiseks; 

5. väljendab heameelt mitmesuguste kohustuste üle, mille on võtnud ka EL seoses abi ja 

toetuse pakkumisega suutlikkuse suurendamiseks, et aidata arenguriikidel ja vähim 

arenenud riikidel lepingut rakendada; rõhutab, et suutlikkuse suurendamiseks ette nähtud 

rahalised vahendid peaksid lähtuma abi saajast ja põhinema nõuetekohastel vajaduste 

hindamistel; peab äärmiselt vajalikuks abi nõuetekohast haldamist ja kooskõlastamist, 

pidades silmas abiandjate ja lubaduste hulka; toonitab, et abivoogusid tuleb asjakohaselt 

jälgida ja nende kohta aruandeid esitada; 

6. tunnistab, et erasektori asjatundlikkusel võib olla keskne roll kaubanduse lihtsustamise 

meetmete edendamisel ning lepingu rakendamiseks abi ja toetuse pakkumisel 

arenguriikides; võtab teadmiseks Ameerika Ühendriikide rahvusvahelise arengu ameti 

(USAID) kavandatud algatuse luua selleks avaliku sektori ja erasektori liit; palub 

komisjonil ergutada erasektori kaasamist ja uurida partnerlusvõimalusi Euroopa 

tööstusharudega lepingu rakendamise toetamiseks; 

7. tunnistab, et kaubanduse lihtsustamise reformide elluviimisel on arengu seisukohast laiem 

kasu; võtab sellega seoses teadmiseks tähtsa rolli, mida toll saab täita katastroofiabiks 

mõeldud kaupade saadetiste kiire liikumise lihtsustamisel; rõhutab, et erakorraline 

humanitaarabi peaks saama kasu lihtsustatud tollivormistusest, et kiirendada abi 

kohaletoimetamist, ning tuleks lisaks vabastada maksudest ja lõivudest. 
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