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PASIŪLYMAI 

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą į savo pasiūlymą dėl 

rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. pripažįsta, kad vis dar labai skiriasi išsivysčiusių ir besivystančių šalių pasienio 

procedūros ir kad dėl skurdžios infrastruktūros, neveiksmingo muitų valdymo ir pernelyg 

didelio biurokratizmo lėtėja prekyba; pripažįsta, kad prekybos lengvinimo susitarimu ir 

vykdant prekybos liberalizavimo procesą siekiama to paties tikslo – sumažinti prekybos 

sąnaudas siekiant paskatinti eksportą ir ekonominę veiklą; 

2. primena, kad daugeliui besivystančių šalių prekybos lengvinimas bus pagrindinis 

laimėjimas vykdant Dohos vystymosi darbotvarkę; palankiai vertina išsamias nuostatas 

dėl besivystančioms ir mažiausiai išsivysčiusioms šalims taikomo specialaus ir 

diferencijuoto režimo; siūlo, kad naujasis metodas, pagal kurį prisiimami įsipareigojimai 

ir jų įgyvendinimas planuojamas pagal šalies pajėgumus, būtų būsimiems susitarimams 

taikomas standartas; 

3. pripažįsta, jog visos Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) narės yra suinteresuotos, kad 

šis susitarimas būtų įgyvendinamas sparčiai ir visapusiškai, nes taip bus galima gauti 

apčiuopiamą naudą ir ypač, kaip apskaičiuota, sumažės prekybos sąnaudos; pabrėžia, kad 

nuo susitarimo įgyvendinimo masto priklausys iš jo gaunama nauda; mano, kad susitarimo 

įgyvendinimas gali būti naudingas visoms PPO narėms tik tuo atveju, jei bus taip pat 

tinkamai atsižvelgta į besivystančių šalių prioritetus ir joms svarbius klausimus Dohos 

vystymosi darbotvarkės srityje; 

4. pripažįsta, kad daugelis pagal susitarimą nustatomų reikalavimų, ypač dėl skaidrumo ir 

automatizuoto atvykimo ir muitų mokėjimo, gali būti galinga kovos su korupcija 

pasienyje priemonė; 

5. palankiai vertina gausius įsipareigojimus, įskaitant ES prisiimtą įsipareigojimą, teikti 

pagalbą ir paramą pajėgumų stiprinimui siekiant besivystančioms ir mažiausiai 

išsivysčiusioms šalims padėti įgyvendinti susitarimą; pabrėžia, kad pajėgumų stiprinimo 

finansavimas turėtų būti nukreiptas į gavėjus ir grindžiamas tikrų poreikių vertinimais; 

mano, jog, atsižvelgiant į paramos teikėjų ir įsipareigojimų gausą, būtina, kad pagalba 

būtų tinkamai valdoma ir koordinuojama; pabrėžia tinkamo pagalbos srautų stebėjimo ir 

atsiskaitymo už juos poreikį; 

6. pripažįsta, kad privačiojo sektoriaus ekspertinės žinios gali atlikti svarbų vaidmenį 

skatinant taikyti prekybos lengvinimo priemones ir teikiant pagalbą ir paramą susitarimo 

įgyvendinimui besivystančiose šalyse; atkreipia dėmesį į JAV tarptautinės plėtros 

agentūros (angl. USAID) šiuo tikslu planuojamą iniciatyvą dėl viešojo ir privačiojo 

sektorių aljanso; ragina Komisiją skatinti privačiojo sektoriaus dalyvavimą ir ištirti 

partnerysčių su Europos pramonės sektorių atstovais galimybes siekiant paremti 

susitarimo įgyvendinimą; 

7. pripažįsta, kad prekybos lengvinimo reformų įgyvendinimas platesniu mastu naudingas 

vystymuisi; atsižvelgdamas į tai pažymi svarbų vaidmenį, kurį muitai gali atlikti sudarant 
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palankesnes sąlygas skubiam pagalbos nelaimės atveju siunčiamų siuntų judėjimui; 

pabrėžia, kad teikiant skubią humanitarinę pagalbą turėtų būti galima pasinaudoti 

supaprastintomis muitinio įforminimo procedūromis siekiant užtikrinti greitesnį tiekimą, 

be to, šiai pagalbai neturėtų būti taikomi muitai ir mokesčiai. 
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