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IEROSINĀJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. vēlreiz atgādina, ka tirdzniecība var būt efektīvs līdzeklis nabadzības ierobežošanā; tomēr 
uzskata, ka pasākumiem nabadzības apkarošanai vispirms radikāli jāmaina politika gan 
industriāli attīstītās, gan jaunattīstības valstīs, lai cīnītos pret nabadzības strukturālajiem 
iemesliem, tostarp negodīgiem tirdzniecības noteikumiem pasaulē;

2. atgādina par ES saistībām atbilstīgi Kotonū partnerības nolīgumam veicināt ilgtspējīgu 
attīstību un nabadzības izskaušanu Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīs 
(ĀKK); un uzskata, ka ES kā nozīmīgs tirdzniecības dalībnieks daudzpusējās iestādēs 
varētu sniegt ieguldījumu jaunattīstības valstu stāvokļa uzlabošanā, izstrādājot 
saskaņotāku un plašāku politiku saskaņā ar EK līguma 178. pantu; tomēr uzsver citu 
starptautisko līdzekļu devēju būtisko ieguldījumu;

3. uzsver daudzpusējās tirdzniecības pamatprincipu uzturēšanas un stiprināšanas nozīmi; 
atgādina, ka saistībā ar PTO kā forumu, kurā tiek izstrādāta uz godīgiem noteikumiem 
balstīta sistēma  starptautiskajai tirdzniecībai, ir īpaši jāuzsver jaunattīstības valstu sarunu 
potenciāla palielināšana, lai veicinātu šo valstu tirdzniecības interešu labāku 
pārstāvniecību un integrāciju pasaules ekonomikā;

4. uzskata, ka PTO 6. Ministru konferencē tika gūti panākumi attiecībā uz „Īpašiem 
produktiem” un „Īpašo drošības mehānismu”, kā arī „Īpašo un diferencēto režīmu”, 
ņemot vērā jaunattīstības valstu bažas par tirdzniecības liberalizācijas un savstarpīguma 
ietekmi, taču uzsver, ka vēl ir daudz darāmā;

5. atzinīgi vērtē lēmumu par eksporta subsīdiju atcelšanu lauksaimniecībai līdz 
2013. gadam; tomēr prasa Komisijai turpināt diskusijas par to paņēmienu konkretizēšanu, 
ar kuriem iespējams samazināt vietējās lauksaimniecības subsīdijas un tarifus, jo šīs 
eksporta subsīdijas ir tikai 3,5% no visa ES lauksaimniecības atbalsta; 

6. atzinīgi vērtē programmas „palīdzībai tirdzniecībai” jomas paplašināšanu, neierobežojot 
to tikai uz vismazāk attīstītajām valstīm, bet attiecinot arī uz citām jaunattīstības valstīm; 
tomēr pauž nožēlu par to, ka iepriekš paredzētā palīdzība šobrīd ir padarīta atkarīga no 
palīdzības saņēmēju papildu tirdzniecības koncesijām; 

7. uzver parādu atlaišanas nozīmi, atceļot parādus tām vismazāk attīstītajām valstīm, kuru 
valdības ievēro cilvēktiesības un pareizas pārvaldības principu un par prioritāti uzskata 
nabadzības izskaušanu un ekonomisko attīstību;

8. ņem vērā nesenos ANO Konferences par tirdzniecību un attīstību (UNCTAD) un citu 
iestāžu pētījumus, kas apliecina, ka plaša tirdzniecības liberalizācija vismazāk attīstītajās 
valstīs nav pietiekami sekmējusi ilgtspējīgu un būtisku nabadzības samazinājumu un ir 
radījusi tirdzniecības samazinājumu jaunattīstības valstīs, jo īpaši Āfrikas valstīs;

9. uzsver tirdzniecības apjoma palielināšanas nozīmi, lai stiprinātu ĀKK valstu spēju noteikt 
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vajadzības un stratēģijas sarunām un reģionālās integrācijas atbalstam, kā arī palīdzībai 
šajā procesā, it īpaši attiecībā uz diversifikāciju, reģionālās integrācijas atbalstu un 
sagatavošanos liberalizācijai, paplašinot ražošanu, piegādi un tirdzniecības apjomu un 
kompensējot pielāgošanas izmaksas, kā arī palielinot šo valstu spējas piesaistīt 
investīcijas; 

10. uzsver, ka ir steidzami nepieciešama PTO reforma, lai panāktu lielāku demokrātisko 
atbildību, pārskatāmību un uzticamību;

11. uzskata, ka ir jāattīsta tirdzniecības attiecības starp jaunattīstības valstīm, jāattīsta 
dienvidvalstu starpreģionu dimensija, jāizveido vietējie tirgi un jāpalielina preču un 
pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem;

12. uzskata, ka ne vien tirdzniecība, bet īpaši ekonomiskā attīstība un investīcijas mazajos un 
vidējos uzņēmumos, kas piegādā preces un sniedz pakalpojumus, var nākotnē palielināt 
labklājību.


