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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, ως αρμόδια επιτροπή, να 
ενσωματώσει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις, ως εξής:

1. Επαναλαμβάνει ότι το εμπόριο μπορεί να είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη 
μείωση της φτώχειας· ωστόσο, θεωρεί ότι η δράση για την καταπολέμηση της φτώχειας 
απαιτεί πάνω από όλα μία ριζική αλλαγή της πολιτικής τόσο στις βιομηχανοποιημένες 
όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες, για να αντιμετωπιστούν οι διαρθρωτικές αιτίες της 
φτώχειας, συμπεριλαμβανομένων και των αθέμιτων διεθνών εμπορικών κανόνων· 

2. Υπενθυμίζει τη δέσμευση που ανέλαβε η ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας εταιρικής 
σχέσης του Κοτονού να προωθήσει την αειφόρο ανάπτυξη και την εξάλειψη της 
φτώχειας στην ομάδα κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ)· 
θεωρεί ότι ο σημαντικός εμπορικός ρόλος που διαδραματίζει η ΕΕ στους πολυμερείς 
οργανισμούς μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της θέσης των αναπτυσσομένων χωρών 
με τη διαμόρφωση μιας πιο συνεκτικής και σφαιρικής πολιτικής, σύμφωνα με το άρθρο
178 της συνθήκης ΕΚ· ωστόσο, υπογραμμίζει και το σημαντικό ρόλο άλλων διεθνών 
χορηγών·

3. Υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης και της ενίσχυσης των πολυμερών εμπορικών 
πλαισίων· υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο του ΠΟΕ, ο οποίος αποτελεί ένα βήμα για τη 
διαμόρφωση ενός συστήματος διεθνούς εμπορίου που βασίζεται σε δίκαιους κανόνες, 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην αύξηση των διαπραγματευτικών ικανοτήτων των 
αναπτυσσομένων χωρών, ώστε οι χώρες αυτές να είναι σε θέση να αντιπροσωπεύουν 
καλύτερα τα εμπορικά τους συμφέροντα και να ενσωματωθούν στην παγκόσμια 
οικονομία·

4. Θεωρεί ότι κατά την 6η υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ πραγματοποιήθηκε ορισμένη 
πρόοδος όσον αφορά τα ειδικά προϊόντα και τον ειδικό μηχανισμό διασφάλισης (ΕΜΔ) 
και την ειδική και διαφοροποιημένη μεταχείριση (ΕΔΜ), λαμβανομένων υπόψη των 
ανησυχιών των αναπτυσσομένων χωρών για τον αντίκτυπο της ελευθέρωσης του 
εμπορίου και της αμοιβαιότητας, αλλά υπογραμμίζει ότι υπάρχουν ακόμη πολλά που 
πρέπει να γίνουν·

5. Εκφράζει την ικανοποίησή της για την απόφαση να καταργηθούν οι επιδοτήσεις των 
εξαγωγών στη γεωργία έως το 2013· ωστόσο, παροτρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει τις 
συζητήσεις για την ολοκλήρωση των κανόνων βάσει των οποίων μπορούν να μειωθούν 
οι γεωργικές εγχώριες επιδοτήσεις και οι δασμοί, δεδομένου ότι αυτές οι επιδοτήσεις των 
εξαγωγών αντιπροσωπεύουν μόνον το 3,5% της συνολικής στήριξης της ΕΕ στο 
γεωργικό τομέα·

6. Εκφράζει την ικανοποίησή της για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του 
προγράμματος "βοήθεια για το εμπόριο", το οποίο δεν περιορίστηκε στις λιγότερο 
αναπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ) αλλά επεκτάθηκε και σε άλλες αναπτυσσόμενες χώρες· εν 
τούτοις, λυπάται για το γεγονός ότι αυτή η βοήθεια που είχε συμφωνηθεί προηγουμένως 
έχει υπαχθεί τώρα σε όρους για πρόσθετες εμπορικές παραχωρήσεις εκ μέρους των 
δικαιούχων της βοήθειας·
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7. Υπογραμμίζει τη σημασία της ανακούφισης του χρέους με τη σταδιακή εξάλειψη του 
χρέους των ΛΑΧ για τις κυβερνήσεις οι οποίες σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα 
καθώς και την αρχή της χρηστής διακυβέρνησης και δίνουν προτεραιότητα στην 
εξάλειψη της φτώχειας και στην οικονομική ανάπτυξη·

8. Λαμβάνει υπόψη τις πρόσφατες μελέτες της UNCTAD (Διάσκεψης των Ηνωμένων 
Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη) και άλλων οργάνων που δείχνουν ότι η 
εκτενής ελευθέρωση του εμπορίου στις ΛΑΧ δεν επέφερε επαρκή, διαρκή και 
ουσιαστική μείωση της φτώχειας και συνέβαλε στην παρακμή του εμπορίου των 
αναπτυσσομένων χωρών, ιδίως των αφρικανικών·

9. Τονίζει τη σημασία της δημιουργίας ικανοτήτων για το εμπόριο, ώστε να ενισχυθεί η 
ικανότητα των χωρών ΑΚΕ να προσδιορίζουν τις ανάγκες και τις στρατηγικές, της 
διαπραγμάτευσης και της στήριξης της περιφερειακής ολοκλήρωσης και της χορήγησης 
βοήθειας γι’ αυτή τη διαδικασία, με σκοπό ιδίως τη διαφοροποίηση και τη στήριξη της 
περιφερειακής ολοκλήρωσης και την προετοιμασία για την ελευθέρωση, ενισχύοντας την 
ικανότητα παραγωγής, εφοδιασμού και εμπορίου και αντισταθμίζοντας τις δαπάνες 
προσαρμογής και επίσης αυξάνοντας την ικανότητά τους να προσελκύουν επενδύσεις·

10. Υπογραμμίζει την ανάγκη για επείγουσα μεταρρύθμιση του ΠΟΕ που θα οδηγήσει στην 
ενίσχυση της δημοκρατικής λογοδοσίας, της διαφάνειας και σε μεγαλύτερη αξιοπιστία·

11. Θεωρεί αναγκαίο να αναπτυχθούν εμπορικές σχέσεις μεταξύ των αναπτυσσομένων 
χωρών, να αναπτυχθεί η διαπεριφερειακή διάσταση "Νότου-Νότου", να δημιουργηθούν 
τοπικές αγορές και να αυξηθεί η πρόσβαση του πληθυσμού στα αγαθά και στις 
υπηρεσίες·

12. Θεωρεί ότι όχι μόνο το εμπόριο αλλά, κυρίως, η οικονομική ανάπτυξη, οι επενδύσεις σε 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες, μπορούν να 
έχουν αντίκτυπο στην αύξηση του πλούτου στο μέλλον.


