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ETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. kinnitab, et kaubandus võib olla tõhus vahend vaesuse leevendamiseks; arvab aga, et 
võitlus vaesuse vastu nõuab eelkõige põhjalikku poliitikamuutust nii tööstusriikides kui 
arengumaades, et kõrvaldada vaesuse tekkepõhjusi, sealhulgas ebaõiglust ülemaailmsetes 
kaubanduseeskirjades; 

2. tuletab meelde, et Cotonou partnerluslepingu kohaselt on EL kohustatud edendama 
säästvat arengut ja vaesuse kaotamist Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna 
riikide rühmas (AKV) ja arvab, et EL kui tähtis kaubanduses osaleja ja mitmepoolsete 
institutsioonide liige võiks toetada arengumaade positsiooni tugevdamist, kujundades 
ühtsemat ja terviklikumat poliitikat vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 178; rõhutab 
samas teiste rahvusvaheliste abiandjate märkimisväärset panust;

3. rõhutab, kui tähtis on mitmepoolsete kaubandusraamistike säilitamine ja tugevdamine; 
tuletab meelde, et WTOs kui õiglase ja eeskirjadel põhineva rahvusvahelise 
kaubandussüsteemi kujundamise foorumil tuleks panna erilist rõhku arengumaade 
läbirääkimisvõime suurendamisele, et võimaldada neil paremini oma kaubandushuvisid 
esindada ja et neid ülemaailmsesse majandusse integreerida;

4. arvab, et WTO kuuendal ministrite konverentsil saavutati mõningast edu seoses 
eritoodete ja erikaitse mehhanismiga (SSM) ning eri- ja diferentseeritud kohtlemisega 
(SDT), võttes arvesse arengumaade muret kaubanduse liberaliseerimise ja 
mõlemapoolsuse mõju pärast, kuid rõhutab, et palju tööd on veel ees;

5. tervitab otsust kaotada ekspordisubsiidiumid põllumajanduses 2013. aastaks; nõuab 
samas tungivalt, et komisjon jätkaks arutelu riiklike põllumajandussubsiidiumide ja 
tariifide vähendamise viiside lõplikuks väljatöötamiseks, arvestades, et 
ekspordisubsiidiumid moodustavad üksnes 3,5% ELi üldisest põllumajanduse toetusest; 

6. tervitab programmi "aid for trade" ulatuse laiendamist, nii et see ei piirdu enam 
vähimarenenud maadega, vaid hõlmab ka teisi arengumaid; kahetseb aga asjaolu, et see 
varem kokkulepitud abi on nüüd muudetud sõltuvaks abisaajate täiendavatest 
kaubanduslikest järeleandmistest; 

7. rõhutab võlakergenduse tähtsust nende vähimarenenud riikide võlgade järkjärgulise 
tühistamise teel, kus peetakse kinni inimõigustest ja hea valitsemistava põhimõttest ning 
seatakse esikohale vaesuse kaotamine ja majandusareng;

8. võtab teadmiseks ÜRO kaubandus- ja arengukonverentsi (UNCTAD) ja teiste 
institutsioonide hiljutised uurimused, mis näitavad, et kaubanduse ulatuslik 
liberaliseerimine vähimarenenud riikides ei ole andnud piisavalt tulemusi vaesuse pideva 
ning olulise vähenemise näol ja on soodustanud kaubanduse allakäiku arengumaades, 
eriti Aafrika riikides;
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9. rõhutab, kui tähtis on kaubanduse jaoks suutlikkuse suurendamine, et suurendada AKV 
võimet määratleda vajadusi ja strateegiaid, samuti läbirääkimine piirkondliku lõimumise 
üle, selle toetamine ning sellele protsessile kaasaaitamine, pidades silmas eriti 
mitmekesistamist ja piirkondliku lõimumise toetamist ning ettevalmistusi 
liberaliseerimiseks tootmis-, tarne ja kauplemisvõime tõhustamise ning 
kohandamiskulude hüvitamise teel, samuti suurendades nende riikide võimet 
investeeringuid ligi meelitada; 

10. rõhutab edasilükkamatut vajadust WTOd reformida, nii et selle tulemuseks oleks suurem 
demokraatlik kontroll ja läbipaistvus ning suurem usaldusväärsus;

11. peab vajalikuks arendada arengumaade kaubandussuhteid ja piirkondadevahelist mõõdet 
lõuna-lõuna teljel, rajada kohalikke turge ning suurendada elanikkonna juurdepääsu 
kaupadele ja teenustele;

12. arvab, et jõukuse kasvu tulevikus ei mõjuta üksnes kaubandus, vaid eriti majanduse 
areng, investeerimine kaupu ning teenuseid tarnivatesse väikestesse ja keskmise 
suurusega ettevõtetesse. 


