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POBUDE

Odbor za razvoj poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

1. ponovno poudarja, da je lahko trgovina učinkovito sredstvo za zmanjševanje revščine; 
vendar meni, da so za boj proti revščini potrebne predvsem korenite spremembe politike 
v industrijskih državah in državah v razvoju, da se analizirajo strukturni vzroki revščine, 
med drugim tudi nepravična mednarodna pravila trgovanja; 

2. ponovno opozarja na dolžnost EU v skladu s Partnerskim sporazumom iz Cotonouja, da 
bo spodbujala trajnostni razvoj in odpravo revščine v afriških, karibskih in pacifiških 
državah (AKP); meni, da bi lahko EU kot pomemben akter na trgu v okviru večstranskih 
institucij prispevala k okrepitvi razmer držav v razvoju z oblikovanjem bolj koherentne in 
celovite politike v skladu s členom 178 Pogodbe ES; pri tem pa poudarja, da so 
pomembni tudi prispevki drugih mednarodnih donatorjev;

3. poudarja, da je pomembno ohraniti in okrepiti večstranske trgovinske okvire; ponovno 
opozarja, da je treba v okviru STO kot foruma za oblikovanje sistema mednarodne 
trgovine, ki temelji na pravičnih pravilih, posebno pozornost nameniti krepitvi pogajalske 
moči držav v razvoju, da bodo sposobne bolje zastopati svoje trgovinske interese in jih 
vključiti v svetovno gospodarstvo;

4. meni, da je bil na 6. ministrski konferenci STO dosežen napredek v zvezi s posebnimi 
izdelki in posebnimi varovalnimi mehanizmi ter na področju specifičnega in 
diferenciranega obravnavanja, ob upoštevanju zaskrbljenosti držav v razvoju glede 
vplivov liberalizacije trgovine in vzajemnosti, vendar poudarja, da je treba na tem 
področju še veliko storiti;

5. pozdravlja odločitev o odpravi izvoznih subvencij za kmetijstvo do leta 2013; pri tem pa 
poziva Komisijo, naj nadaljuje z razpravami o dokončni opredelitvi znižanja domačih 
kmetijskih subvencij in tarif, saj te subvencije predstavljajo le 3,5 % celotne pomoči EU 
na področju kmetijstva;

6. pozdravlja razširitev področja uporabe programa "pomoči za trgovino", ki ni omejen le na 
najmanj razvite države, ampak zajema tudi druge države v razvoju; vendar obžaluje, da je 
pomoč, ki je bila že dogovorjena, zdaj odvisna od nadaljnjih trgovinskih koncesij 
prejemnikov pomoči;

7. poudarja pomembnost odpisa dolgov s postopno odpravo dolgov najmanj razvitih držav, 
katerih vlade spoštujejo človekove pravice in načelo dobrega vodenja države ter dajejo 
prednost boju proti revščini in gospodarskemu razvoju;

8. se je seznanil z nedavnimi študijami Konference Združenih narodov o trgovini in razvoju 
(UNCTAD) ter drugih ustanov, ki so pokazale, da je obsežna liberalizacije trgovine v 
najmanj razvitih državah premalo prispevala k trajnostnem in znatnem zmanjševanju 
revščine ter da je povzročila nazadovanje trgovinskih pogojev držav v razvoju, zlasti 
afriških držav;
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9. poudarja pomen krepitve lastne zmogljivosti za trgovino, da bojo lahko države AKP 
okrepile zmožnost določiti svoje potrebe in strategije, ter pogajanja o regionalni 
integraciji in njene podpori ter pomoči pri tem procesu, še zlasti za doseganje večje 
raznolikosti in podpiranja regionalne integracije ter priprav na liberalizacijo s krepitvijo 
zmogljivosti proizvodnje, preskrbe in trgovanja ter s kritjem stroškov prilagajanja in 
povečanjem njihove privlačnosti za vlagatelje;

10. poudarja, da je potrebna nujna reforma STO, ki bo privedla k večji demokratični 
odgovornosti, preglednosti in verodostojnosti;

11. meni, da je treba poglobiti trgovinske odnose med državami v razvoju, okrepiti 
medregionalne razsežnosti "med državami juga", vzpostaviti lokalne trge ter zagotoviti 
boljši dostop prebivalstva do izdelkov in storitev;

12. meni, da lahko na povečanje blaginje v prihodnosti poleg trgovine vpliva zlasti 
gospodarski razvoj ter vlaganje v mala in srednje velika podjetja, ki proizvajajo izdelke in 
zagotavljajo storitve.


