
PA\604285LT.doc PE 370.215v01-00
External translation

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Vystymosi komitetas

NEGALUTINIS
2006/2031(INI)

28.2.2006

NUOMONĖS PROJEKTAS
Vystymosi komiteto

pateiktas Tarptautinės prekybos komitetui

dėl prekybos ir skurdo: Europos prekybos politikos kūrimo siekiant didinti 
prekybos indėlį mažinant skurdą
(2006/2031(INI))

Nuomonės referentė: Danutė Budreikaitė



PE 370.215v01-00 2/4 PA\604285LT.doc

LT

PA_NonLeg



PA\604285LT.doc 3/4 PE 370.215v01-00

LT

PASIŪLYMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pakartoja, kad prekyba gali būti veiksminga priemonė mažinant skurdą; tačiau mano, kad 
siekiant panaikinti skurdą pirmiausia reikia radikaliai keisti politiką tiek 
industrializuotose, tiek besivystančiose šalyse, kad būtų naikinamos struktūrinės skurdo 
priežastys, taip pat neteisingos pasaulinės prekybos taisyklės;

2. primena Kotonu partnerystės susitarime nurodytą ES įsipareigojimą skatinti tvarią plėtrą 
ir naikinti skurdą Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno šalyse (AKR); ir mano, 
kad ES, kaip svarbi daugiašalių institucijų prekybos dalyvė, gali prisidėti prie 
besivystančių šalių pozicijos stiprinimo kurdama nuoseklesnę ir išsamesnę politiką EB 
sutarties 178 straipsnyje nustatyta tvarka; tačiau taip pat pabrėžia reikšmingą kitų 
tarptautinių paramos teikėjų indėlį;

3. pabrėžia, kad būtina išlaikyti ir stiprinti daugiašalės prekybos pagrindus; primena, kad 
PPO, kaip teisingomis taisyklėmis pagrįstos tarptautinės prekybos sistemos kūrimo 
forumas, turi ypač akcentuoti besivystančių šalių derybinių pajėgumų didinimą, kad joms 
būtų suteikta galimybė geriau pateikti ir ginti savo prekybos interesus ir įsitraukti į 
pasaulinę ekonomiką;

4. mano, kad PPO 6-osios ministrų konferencijos metu buvo pasiekta šiokia tokia pažanga 
dėl specialiųjų produktų, specialiųjų apsaugos mechanizmų bei specialiųjų ir 
diferencijuotųjų sąlygų, atsižvelgiant į besivystančių šalių susirūpinimą dėl prekybos 
liberalizavimo ir abipusiškumo poveikio; bet pabrėžia, kad dar ne viskas padaryta;

5. palankiai vertina sprendimą panaikinti eksporto subsidijas žemės ūkiui iki 2013 m.; 
tačiau ragina Komisiją tęsti diskusijas dėl modulių įteisinimo, kuriais remiantis gali būti 
mažinamos žemės ūkio vidaus subsidijos ir tarifai, kadangi šios eksporto subsidijos 
atitinka tik 3,5 proc. visos ES žemės ūkio paramos;

6. palankiai vertina, kad pagalbos prekybai programos taikymas yra išplėstas, neapsiribojant 
mažiausiai išsivysčiusiomis šalimis, bet įtraukiant ir kitas besivystančias šalis; tačiau 
apgailestauja, kad ši anksčiau nustatyta pagalba dabar jau tapo sąlyginė ir priklauso nuo 
pagalbos gavėjams taikomų papildomų prekybos nuolaidų;

7. pabrėžia, kad yra būtina palaipsniui atleisti nuo skolų mokėjimo tas mažiau išsivysčiusias 
šalis, kurių vyriausybė gerbia žmogaus teises, laikosi gero valdymo principų ir teikia 
pirmenybę skurdo naikinimui ir ekonomikos vystymui;

8. atkreipia dėmesį į naujausius Jungtinių Tautų prekybos ir plėtros konferencijos ir kitų 
institucijų tyrimus, kurie rodo, kad plataus masto prekybos liberalizavimu mažiau 
išsivysčiusiose šalyse nebuvo pakankamai pasinaudota ir nebuvo žymiai ir ilgam laikui 
sumažintas skurdas ir kad šis liberalizavimas prisidėjo prie besivystančių šalių, ypač 
Afrikos šalių, prekybos nuosmukio;
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9. pabrėžia prekybos dalyvių pajėgumų kūrimo svarbą siekiant stiprinti AKR šalių 
gebėjimus nustatyti poreikius ir strategijas, regioninės integracijos derybų ir rėmimo bei 
paramos šiam procesui svarbą, ypač siekiant įvairinti ir remti regioninę integraciją, 
pasirengti liberalizavimui stiprinant gamybą, tiekimą ir prekybos pajėgumus bei 
kompensuojant sureguliavimo išlaidas, taip pat didinant jų gebėjimus pritraukti 
investicijas;

10. pabrėžia būtinumą nedelsiant reformuoti PPO, kad atsirastų didesnė demokratinė 
atskaitomybė, skaidrumas ir didesnis patikimumas;

11. mano, kad yra būtina plėtoti besivystančių šalių prekybos santykius ir „Pietų–Pietų“ 
regioninę dimensiją, kurti vietos rinkas ir didinti prekių ir paslaugų prieinamumą 
gyventojams; 

12. mano, kad įtakos gerovės didėjimui ateityje gali turėti ne tik prekyba, bet ypač 
ekonomikos vystymasis, investicijos į mažą ir vidutinio dydžio verslą, kuris aprūpina 
prekėmis ir paslaugomis. 


