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JAVASLATOK

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

1. Megismétli, hogy a kereskedelem a szegénység csökkentésének egyik hatékony eszköze 
lehet; úgy ítéli meg azonban, hogy a szegénységgel szembeni fellépés mindenekelőtt az 
iparosodott és fejlődő országok politikájának radikális megváltoztatását teszi szükségessé 
a szegénység strukturális okainak, többek között a tisztességtelen világkereskedelmi 
szabályok megszüntetése érdekében; 

2. Emlékeztet az Európai Uniónak a cotonoui partnerségi megállapodás alapján az afrikai, 
karibi és csendes-óceáni (AKCS) államokban a fenntartható fejlődés és a szegénység 
megszüntetésének elősegítése érdekében vállalt kötelezettségére; és úgy ítéli meg, hogy 
az EU, amely a többoldalú intézmények fontos kereskedelmi szereplője, az EK-Szerződés 
178. cikkével összhangban következetesebb és átfogóbb politika kialakításával 
hozzájárulhat a fejlődő országok helyzetének megerősítéséhez; hangsúlyozza 
mindamellett más nemzetközi adományozók jelentős hozzájárulását;

3. Hangsúlyozza a többoldalú kereskedelmi keretek fenntartásának és megszilárdításának 
fontosságát; emlékeztet arra, hogy a WTO-n belül, amely a nemzetközi kereskedelem 
tisztességes szabályokon alapuló rendszerének kialakítására szolgáló fórum, külön 
hangsúlyt kell helyezni a fejlődő országok tárgyalási képességének fejlesztésére annak 
érdekében, hogy jobban tudják képviselni kereskedelmi érdekeiket, és hogy 
integrálódjanak a világgazdaságba;

4. Úgy ítéli meg, hogy a WTO hatodik miniszteri tanácskozásán bizonyos előrehaladást 
értek el a különleges termékek és a különleges védintézkedések mechanizmusa (SSM), 
valamint a különleges és megkülönböztetett bánásmód (SDT) tekintetében, figyelemmel 
a fejlődő országoknak a kereskedelmi liberalizáció hatásával és a viszonossággal 
kapcsolatos aggályaira, hangsúlyozza azonban, hogy még mindig sok a tennivaló;

5. Üdvözli a mezőgazdasági exporttámogatások 2013-ig történő megszüntetésére vonatkozó 
határozatot; mindamellett sürgeti a Bizottságot, hogy folytassa a tárgyalásokat azon 
módozatok véglegesítéséről, amelyek révén csökkenthetők a hazai mezőgazdasági 
támogatások és vámok, mivel ezek az exporttámogatások az Európai Unió teljes 
agrártámogatásának csak 3,5%-át teszik ki; 

6. Üdvözli a „kereskedelmi vonatkozású támogatási” program körének  kibővítését, amely 
nem korlátozódik a legkevésbé fejlett országokra (LDC-k), hanem más fejlődő 
országokra is kiterjed; helyteleníti azonban, hogy ezt a korábban jóváhagyott támogatást, 
most ahhoz a feltételhez kötik, hogy a támogatás kedvezményezettjei további 
kereskedelmi engedményeket biztosítsanak; 

7. Hangsúlyozza az adósságelengedés fontosságát, amely azon legkevésbé fejlett országok 
(LDC-k) adósságainak fokozatos megszüntetése révén valósul meg, amelyek kormánya 
tiszteletben tartja az emberi jogokat és a felelős kormányzás elvét, valamint elsődleges 
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fontosságot tulajdonít a szegénység felszámolásának és a gazdasági fejlődésnek;

8. Tudomásul veszi az UNCTAD és más intézmények legfrissebb tanulmányait, amelyek 
bizonyítják, hogy a legkevésbé fejlett országokban (LDC-k) végrehajtott átfogó 
kereskedelmi liberalizációt nem kellőképpen használták fel a szegénység tartós és 
jelentős csökkentésére, és az hozzájárult a fejlődő – különösen az afrikai – országok 
cserearányainak romlásához;

9. Hangsúlyozza a kereskedelmi vonatkozású kapacitásépítés fontosságát, hogy növekedjen 
az AKCS-országok képessége a szükségletek és stratégiák meghatározása, a regionális 
integrációval kapcsolatos tárgyalások és támogatás, valamint az e folyamatban való 
részvétel tekintetében, különösen a diverzifikáció és a regionális integráció támogatása, 
valamint a liberalizációra a termelés és kínálat, valamint a kereskedelmi kapacitás 
növelésével, illetve a kiigazítási költségek ellensúlyozásával, valamint a befektetések 
vonzására vonatkozó képesség fokozásával történő felkészülés céljából; 

10. Hangsúlyozza, hogy sürgős WTO-reformra van szükség, amely demokratikusabb 
felelősségre vonást és átláthatóságot, valamint nagyobb hitelességet eredményez;

11. Szükségesnek tartja, hogy kereskedelmi kapcsolatok jöjjenek létre a fejlődő országok 
között a „Dél-Dél” régióközi dimenzió fejlesztése, a helyi piacok kialakulása, valamint a 
lakosság árukhoz és szolgáltatásokhoz való jobb hozzájutása érdekében;

12. Úgy ítéli meg, hogy nem csupán a kereskedelem, hanem különösen a gazdasági fejlődés, 
az áruellátással és szolgáltatásnyújtással foglalkozó kis- és középvállalkozásokba történő 
befektetés gyakorolhat hatást a jövőben a jólét növelésére. 


