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Grozījums Nr. 1
Kartika Tamara Liotard, Gabriele Zimmer

Rezolūcijas priekšlikums
? atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā ANO ziņojumu „Nabadzības 
problēmas apsvēršana: 2010. gada 
ziņojums par sociālo situāciju pasaulē",

Or. en

Grozījums Nr. 2
Kartika Tamara Liotard, Gabriele Zimmer

Rezolūcijas priekšlikums
? atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā Padomes 2007. gada 
21. jūnija secinājumus „Nodarbinātības 
veicināšana ar ES attīstības sadarbības 
palīdzību”,

Or. en

Grozījums Nr. 3
Isabella Lövin, Franziska Keller, Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
18.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā Megapesca Lda 2009. gada 
pētījumu ar nosaukumu „Zivsaimniecības 
partnerības nolīgumu vispārējs 
novērtējuma pētījums”,

Or. en
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Grozījums Nr. 4
Isabella Lövin, Franziska Keller, Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
18.b atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā Kopējās lauksaimniecības 
politikas un Kopējās zivsaimniecības 
politikas pašreizējās reformas,

Or. en

Grozījums Nr. 5
Isabella Lövin, Franziska Keller, Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā liela ekonomiskā izaugsme 
stabilā, uzņēmējdarbībai labvēlīgā vidē 
palīdz veidot labklājību un darbavietas un 
līdz ar to ir visdrošākais un ilgtspējīgākais 
ceļš ārā no nabadzības,

A. tā kā vietējās ekonomiskās attīstības 
(VEA) stratēģijas, kas balstītas uz vietējo 
kopienu demokrātisku līdzdalību, varētu 
veidot labklājību un pienācīgas darbavietas 
un līdz ar to ir visdrošākais un 
ilgtspējīgākais ceļš ārā no nabadzības,

Or. en

Grozījums Nr. 6
Vincent Peillon

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā liela ekonomiskā izaugsme stabilā, 
uzņēmējdarbībai labvēlīgā vidē palīdz 
veidot labklājību un darbavietas un līdz ar 
to ir visdrošākais un ilgtspējīgākais ceļš ārā 
no nabadzības,

A. tā kā liela un ilgtspējīga ekonomiskā 
izaugsme stabilā, uzņēmējdarbībai 
labvēlīgā vidē palīdz veidot labklājību un 
darbavietas un līdz ar to ir visdrošākais un 
ilgtspējīgākais ceļš ārā no nabadzības,



AM\810191LV.doc 5/42 PE439.984v01-00

                              Ārējais tulkojums LV

Or. fr

Grozījums Nr. 7
Isabella Lövin, Franziska Keller, Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
Aa apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Aa. tā kā bads, nepietiekams uzturs un 
tas, ka miljoniem cilvēku nav pieejama 
pārtika un galvenie sabiedriskie 
pakalpojumi, ir valstu un starptautiska 
līmeņa ekonomikas, lauksaimniecības un 
tirdzniecības politiku rezultāts,

Or. en

Grozījums Nr. 8
Wolf Klinz

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā industrializācija ir daļēji 
vainojama klimata pārmaiņās un 
industrializētās valstis galvenokārt ir 
atbildīgas par ekonomisko un finansiālo 
krīzi, bet šo problēmu risināšana 
jaunattīstības valstīs izmaksā miljardiem 
dolāru gadā,

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 9
Frank Vanhecke

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā industrializācija ir daļēji 
vainojama klimata pārmaiņās un 
industrializētās valstis galvenokārt ir 
atbildīgas par ekonomisko un finansiālo 
krīzi, bet šo problēmu risināšana 
jaunattīstības valstīs izmaksā miljardiem 
dolāru gadā,

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 10
Frank Vanhecke

Rezolūcijas priekšlikums
F apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā gan ES donori, gan jaunattīstības 
valstu valdības nespēj sasniegt noteiktos 
izdevumu rādītājus veselībai un izglītībai,

F. tā kā jaunattīstības valstu valdības 
nespēj sasniegt noteiktos izdevumu 
rādītājus veselībai un izglītībai,

Or. nl

Grozījums Nr. 11
Isabella Lövin, Franziska Keller, Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
G apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā jaunattīstības valstīs trūkst 
kvalificēta medicīnas personāla un tā kā 
daudzi kvalificēti darbinieki veselības un 
citās nozarēs neatgriežas mājās, lai 
atbalstītu savas apdzīvotās vietas,

G. tā kā industrializētās valstis nodarbina 
kvalificētu medicīnas personālu, un tas ir 
viens no faktoriem, kas vēl vairāk 
pasliktina jau tā nestabilo veselības 
aprūpes sistēmu jaunattīstības valstīs, un 
tā kā politisku un ekonomisku iemeslu dēļ 
daudzi kvalificēti darbinieki veselības un 
citās nozarēs neatgriežas mājās, lai 
atbalstītu savas apdzīvotās vietas,
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Or. en

Grozījums Nr. 12
Frank Vanhecke

Rezolūcijas priekšlikums
G apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā jaunattīstības valstīs trūkst 
kvalificēta medicīnas personāla un tā kā 
daudzi kvalificēti darbinieki veselības un 
citās nozarēs neatgriežas mājās, lai 
atbalstītu savas apdzīvotās vietas,

G. tā kā jaunattīstības valstīs trūkst 
kvalificēta medicīnas personāla un tā kā 
daudzi kvalificēti darbinieki veselības un 
citās nozarēs neatgriežas mājās, lai 
atbalstītu savas apdzīvotās vietas; tā kā 
Eiropas zilā karte novedīs pie vēl lielākas 
„smadzeņu aizplūšanas” no jaunattīstības 
valstīm ar visām no tā izrietošajām 
negatīvajām sekām,

Or. nl

Grozījums Nr. 13
Isabella Lövin, Franziska Keller, Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
Ga apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ga. tā kā vairāk nekā 70 % no pasaules 
nabadzīgajiem iedzīvotājiem jaunattīstības 
valstīs dzīvo lauku teritorijās un to iztika 
ir tieši vai netieši atkarīga no 
lauksaimniecības un tā kā šo valstu tirgus 
grauj plaši subsidētie Eiropas produkti, 
kas vietējos zemniekus nolemj 
strukturālai nabadzībai un atkarībai no 
ārējās palīdzības, ko pēdējā laikā vēl 
vairāk pastiprina zemes sagrābšana,

Or. en
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Grozījums Nr. 14
Frank Vanhecke

Rezolūcijas priekšlikums
I apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā 90 % no ES iedzīvotājiem ir 
attīstības sadarbības piekritēji, lai gan 
ekonomiskā lejupslīde samazina šādu 
atbalstu,

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 15
Isabella Lövin, Franziska Keller, Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
Ja apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ja. tā kā izvairīšanās no nodokļu 
maksāšanas un nelikumīga kapitāla 
aizplūšana no jaunattīstības valstīm 
10 reizes pārsniedz attīstības palīdzības 
apjomus;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Frank Vanhecke

Rezolūcijas priekšlikums
N apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

N. tā kā nabadzīgākās valstis netiek 
pārstāvētas starptautiskās institūcijās un 
pasaules forumos,

svītrots

Or. nl



AM\810191LV.doc 9/42 PE439.984v01-00

                              Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 17
Kartika Tamara Liotard, Gabriele Zimmer

Rezolūcijas priekšlikums
Na apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Na. tā kā sociālās aizsardzības sistēmas ir 
izrādījušās spēcīgs nabadzības 
samazināšanas un sociālās kohēzijas 
instruments un tā kā lielākajai daļai 
pasaules iedzīvotāju nav pienācīgas 
sociālās aizsardzības;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Isabella Lövin, Franziska Keller, Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. mudina jaunattīstības valstu valdības 
izvairīties no uzņēmumu pārmērīgas 
apgrūtināšanas ar birokrātiju — jo īpaši 
MVU, galvenos darba devējus un 
izaugsmi;

1. mudina jaunattīstības valstu valdības 
pieņemt Vietējās ekonomiskās attīstības 
(VEA) stratēģijas, kam piemīt liels 
potenciāls palīdzēt šo valstu ekonomikām, 
kas šobrīd ir balstītas uz eksportu, 
sasniegt valsts un starpreģionu līmeņa 
ilgtspējīgu attīstību, lai izveidotu vietējos 
un reģionālos tirgus, ņemot vērā 
iedzīvotāju patiesās vajadzības;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Wolf Klinz

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. mudina jaunattīstības valstu valdības 
izvairīties no uzņēmumu pārmērīgas 
apgrūtināšanas ar birokrātiju — jo īpaši 
MVU, galvenos darba devējus un 
izaugsmi;

1. mudina jaunattīstības valstu valdības 
dažādot savu ekonomiku, attīstot 
ražošanas nozari, un izvairīties no 
uzņēmumu pārmērīgas apgrūtināšanas ar 
birokrātiju — jo īpaši MVU, galvenos 
darba devējus un izaugsmi;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Eleni Theocharous

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. mudina jaunattīstības valstu valdības 
izvairīties no uzņēmumu pārmērīgas 
apgrūtināšanas ar birokrātiju — jo īpaši 
MVU, galvenos darba devējus un 
izaugsmi;

1. mudina jaunattīstības valstu valdības 
attīstīt ražošanas nozari un izvairīties no 
uzņēmumu pārmērīgas apgrūtināšanas ar 
birokrātiju — jo īpaši MVU, galvenos 
darba devējus un izaugsmi;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Isabella Lövin, Franziska Keller, Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a aicina starp industrializētajām un 
jaunattīstības valstīm noslēgt godīgu un 
taisnīgu nolīgumu, kas jaunattīstības 
valstīm ļautu veidot vietējo ekonomiku un 
nodarbinātību, nesaskaroties ar negodīgu 
konkurenci starp abām sistēmām, kurās 
pastāv lielas atšķirības attiecībā uz 
produktivitāti, atšķirīgām politikām un 
subsīdijām;
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Or. en

Grozījums Nr. 22
Kartika Tamara Liotard, Gabriele Zimmer

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. aicina visas jaunattīstības valstis 
pieteikties SDO programmai pienācīgas 
kvalitātes nodarbinātībai un nodrošināt 
apmierinošus darba standartus, augsta 
līmeņa sociālo aizsardzību un patiesu 
sociālo dialogu;

2. aicina visas jaunattīstības valstis 
pieteikties SDO programmai pienācīgas 
kvalitātes nodarbinātībai un ANO Sociālās 
aizsardzības iniciatīvai, lai nodrošinātu 
apmierinošus darba standartus, augsta 
līmeņa visaptverošu sociālo aizsardzību, 
kas sasniegtu arī visnabadzīgākos un 
sociāli atstumtākos cilvēkus, un patiesu 
sociālo dialogu;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Norbert Neuser

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a uzsver, cik svarīgi ir pieteikties un 
īstenot arī dažādās SDO konvencijas par 
starptautiskajiem darba standartiem, un 
iesaka īstenot SDO rezolūcijas 
„Atgūšanās no krīzes: globālas 
nodarbinātības pakts” nosacījumus;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Patrizia Toia

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a aicina ES atzīt sociālās ekonomikas 
(piemēram, kooperatīvu) ieguldījumu 
darba vietu un pienācīgas kvalitātes 
nodarbinātības radīšanā jaunattīstības 
valstīs un iekļaut sociālo ekonomiku ES 
attīstības programmās un sadarbības 
stratēģijās; 

Or. en

Grozījums Nr. 25
Isabella Lövin, Franziska Keller, Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. aicina jaunattīstības valstis vairāk 
piešķirt zemes īpašumtiesības 
maznodrošinātajiem un 
bezpajumtniekiem, piemēram, piešķirot
būdu pilsētiņu nelikumīgajiem 
iemītniekiem tiesības uz zemi, uz kuras 
viņi dzīvo;

4. aicina jaunattīstības valstis veikt 
pasākumus, lai veicinātu piekļuvi zemes, 
ūdens un bioloģiskās daudzveidības 
resursiem, tādējādi veicinot ilgtspējīgu 
vietējās ekonomikas attīstību kopumā, un 
atrast risinājumu jautājumā par būdu 
pilsētiņu nelikumīgajiem iemītniekiem, 
piešķirot viņiem zemi, uz kuras viņi dzīvo;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Vincent Peillon

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a mudina jaunattīstības valstis 
maksimāli dažādot savas ekonomikas, lai 
tās vairs nebūtu atkarīgas tikai no dažu 
produkcijas veidu, galvenokārt 
lauksaimniecības produkcijas, eksporta;
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Or. fr

Grozījums Nr. 27
Kartika Tamara Liotard, Gabriele Zimmer

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a atgādina jaunattīstības valstīm, ka ir 
jāievēro vietējās tradīcijas attiecībā uz 
kopīgu zemes izmantošanu 
lauksaimniecībā, lai tādējādi veicinātu un 
attīstītu esošās mazās zemnieku 
saimniecības; 

Or. en

Grozījums Nr. 28
Wolf Klinz

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a uzskata, ka ES dalībvalstīm ir jākļūst 
par paraugu jaunattīstības valstīm 
attiecībā uz budžeta disciplīnu, nodokļu 
iekasēšanu un labu pārvaldību;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Frank Vanhecke

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. aicina visas jaunattīstības valstis veidot 7. aicina visas jaunattīstības valstis veidot 
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neatkarīgus parlamentus, kas spēj efektīvi 
strādāt, veicinot demokrātiju, brīvi 
īstenojot tiesību aktus, budžeta veidošanas 
un uzraudzības funkcijas;

neatkarīgus parlamentus, kas spēj efektīvi 
strādāt, veicinot demokrātiju, brīvi 
īstenojot tiesību aktus, budžeta veidošanas 
un uzraudzības funkcijas; tajā pašā laikā 
vērš uzmanību uz to, cik ļoti svarīga ir 
neatkarīgi strādājoša un pareizi izveidota 
tiesu sistēma;

Or. nl

Grozījums Nr. 30
Patrizia Toia

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. mudina jaunattīstības valstu valdības 
palielināt pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju iesaistīšanu sabiedrības 
politikas veidošanā un uzraudzībā;

8. mudina jaunattīstības valstu valdības 
palielināt nevalstiskā sektora iesaistīšanu 
sabiedrības politikas veidošanā, īstenošanā
un uzraudzībā;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Isabella Lövin, Franziska Keller, Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. atbalsta jaunattīstības valstu centienus 
stiprināt un padziļināt reģionālo 
integrāciju ar brīvās tirdzniecības zonu, 
reģionālo ekonomisko kopienu, reģionālās 
attīstības banku u. c. starpniecību; 

10. aicina jaunattīstības valstis ar godīgas 
un taisnīgas tirdzniecības un reģionālās 
attīstības banku starpniecību stiprināt un 
padziļināt ekonomiskās kopienas;

Or. en
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Grozījums Nr. 32
Isabella Lövin, Franziska Keller, Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a atkārto, ka jaunattīstības valstīm 
likumīgi būtu jāatļauj ieviest politikas, kas 
rada vietējo pievienoto vērtību, un 
uzskata, ka pašreizējais ES tirdzniecības 
režīms, kurā nodokļi izejmateriāliem ir 
mazāki nekā gatavai produkcijai, ir 
pretrunā jaunattīstības valstu 
industrializācijas mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Kartika Tamara Liotard, Gabriele Zimmer

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a prasa ikvienam nodrošināt brīvu un 
pilnīgu piekļuvi izglītības sistēmām, t.i. 
pamatizglītībai un augstākajai izglītībai, 
kā arī arodizglītībai, lai vietējie iedzīvotāji 
varētu kļūt par kvalificētiem darba 
ņēmējiem;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Kartika Tamara Liotard, Gabriele Zimmer

Rezolūcijas priekšlikums
11.b punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.b uzstāj, ka gan donoriem, gan 
jaunattīstības valstīm ir jāpilda to 
pienākumi, lai līdz 2015. gadam īstenotu 
Tūkstošgades attīstības mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Kartika Tamara Liotard, Gabriele Zimmer

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. atbalsta pasākumus, piemēram, algu 
subsīdijas, kas mudina vietējos ārstus 
palikt un praktizēt savās apdzīvotajās 
vietās;

12. atbalsta pasākumus, piemēram, algu 
subsīdijas, kas mudina vietējos ārstus 
palikt un praktizēt savās apdzīvotajās 
vietās un kas stiprina ikvienam pieejamas 
medicīnas pakalpojumu sistēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Eleni Theocharous

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. atbalsta pasākumus, piemēram, algu 
subsīdijas, kas mudina vietējos ārstus 
palikt un praktizēt savās apdzīvotajās 
vietās;

12. atbalsta pasākumus, piemēram, algu 
subsīdijas, darba un apmācību iespējas,
kas mudina vietējos zinātniekus, kā arī 
citus kvalificētos darba ņēmējus palikt un 
praktizēt savās apdzīvotajās vietās;

Or. en
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Grozījums Nr. 37
Eleni Theocharous

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a atbalsta jaunu darba vietu radīšanu 
jaunattīstības valstīs, lai krasi samazinātu 
imigrantu plūsmu uz ES, tādējādi 
uzlabojot visu iesaistīto pušu ekonomisko 
un politisko stabilitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Kartika Tamara Liotard, Gabriele Zimmer

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a atbalsta pasākumus, kuru gaitā tiek 
ieguldīts sabiedrisko pakalpojumu 
attīstīšanā kopumā, lai tādējādi radītu 
darba vietas un stiprinātu valsts spējas, 
iespējas un sociālo kohēziju, kā tas 
norādīts ANO ziņojumā „Nabadzības 
problēmas apsvēršana”;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Kartika Tamara Liotard, Gabriele Zimmer

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. aicina vairāk pievērsties praktiskai 
veselības aprūpei, t. i., izdalīt asins analīžu 

13. aicina vairāk pievērsties praktiskai 
veselības aprūpei un iedzīvotāju 
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iekārtas un apmācīt vietējos iedzīvotājus 
tās lietot;

informētības uzlabošanai par ieguvumiem 
no ārstēšanās;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Patrizia Toia

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a uzsver, ka cilvēku resursu attīstība ir 
obligāta visām attīstības stratēģijām un 
būtiska darba vietu radīšanai. Aicina ES 
un jaunattīstības valstis analizēt 
nodarbinātības problēmas un darba tirgu, 
izdarīt prognozes un paredzēt lielākos 
izaicinājumus, kas saistīti ar 
arodapmācības pielāgošanu darba tirgus 
vajadzībām;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Kartika Tamara Liotard, Gabriele Zimmer

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzskata, ka visām jaunattīstības valstu 
stratēģijām jāpievērš īpaša uzmanība 
neaizsargātākajām sabiedrības grupām, 
īpaši sievietēm, bērniem un cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām;

14. uzskata, ka visām jaunattīstības valstu 
stratēģijām jāpievērš īpaša uzmanība 
neaizsargātākajām un sociāli 
atstumtākajām sabiedrības grupām, īpaši 
sievietēm, bērniem, veciem cilvēkiem un 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;

Or. en
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Grozījums Nr. 42
Vincent Peillon

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a uzskata, ka obligāti ir jāapmierina 
pamatvajadzības, un tādēļ īpašu prioritāti 
piešķir pasākumiem, kas paredzēti 
pārtikas nodrošinājuma un dzeramā 
ūdens pieejamības veicināšanai;

Or. fr

Grozījums Nr. 43
Norbert Neuser

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a uzsver bērnu darba problēmu, kas 
kaitē šo bērnu veselīgai audzināšanai un 
izglītībai, un tādēļ aicina visas iesaistītās 
valstis un ES darīt visu iespējamo, lai 
apkarotu bērnu darbu; 

Or. en

Grozījums Nr. 44
Norbert Neuser

Rezolūcijas priekšlikums
14.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.b norāda, cik svarīga valstu 
ekonomiskajām sekmēm ir dzimumu 
līdztiesība, un tādēļ aicina veikt 
pasākumus, lai arī ekonomikā 



PE439.984v01-00 20/42 AM\810191LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

nodrošinātu dzimumu līdztiesību;  

Or. en

Grozījums Nr. 45
Eleni Theocharous

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzstāj, ka donoriem un partnervalstīm 
jānodrošina lauksaimniecības, īpaši mazo 
saimniecību, attīstības programmu;

15. uzstāj, ka donoriem un partnervalstīm 
jānodrošina lauksaimniecības, īpaši mazo 
saimniecību un mazo un vidējo, videi 
nekaitīgo un lauksaimniecības 
uzņēmumu, attīstības programmu;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Wolf Klinz

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzstāj, ka donoriem un partnervalstīm 
jānodrošina lauksaimniecības, īpaši mazo 
saimniecību, attīstības programmu;

15. uzstāj, ka donoriem un partnervalstīm 
jānodrošina lauksaimniecības, īpaši mazo 
saimniecību un mazo un vidējo 
lauksaimniecības uzņēmumu, attīstības 
programmu;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Eleni Theocharous

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. atbalsta ieguldījumus „zaļajās” darba 
vietās, piemēram, saules enerģijas sistēmu 
izveidē nabadzīgajās valstīs, lai 

16. atbalsta ieguldījumus „zaļajās” darba 
vietās un videi nekaitīgā ražošanā, 
piemēram, atjaunojamās enerģijas un 
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nodrošinātu enerģijas avotus un vienlaikus 
radītu darba vietas un aizsargātu vidi;

energoefektivitātes sistēmu izveidē 
nabadzīgajās valstīs, tostarp saules 
enerģijas sistēmu izveidē vietējo kopienu 
vajadzībām, lai nodrošinātu ilgtspējīgus 
enerģijas avotus un vienlaikus radītu darba 
vietas vides aizsardzības nodrošināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Wolf Klinz

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. atbalsta ieguldījumus „zaļajās” darba 
vietās, piemēram, saules enerģijas sistēmu 
izveidē nabadzīgajās valstīs, lai 
nodrošinātu enerģijas avotus un vienlaikus 
radītu darba vietas un aizsargātu vidi;

16. atbalsta ieguldījumus „zaļajās” darba 
vietās un videi nekaitīgā ražošanā, 
piemēram, atjaunojamās enerģijas un 
energoefektivitātes, tostarp saules 
enerģijas sistēmu izveidē nabadzīgajās 
valstīs, lai nodrošinātu ilgtspējīgus 
enerģijas avotus un vienlaikus radītu darba 
vietas, tajā pašā laikā aizsargājot vidi;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Frank Vanhecke

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. mudina visas bagātās valstis, īpaši ES 
valstis, pildīt izdevumu solījumus attiecībā 
uz atbalstu, t. i., vismaz 0,7 % no NKI līdz 
2015. gadam;

svītrots

Or. nl
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Grozījums Nr. 50
Wolf Klinz

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a aicina dalībvalstis izstrādāt vienotu 
nabadzības definīciju, lai konstatētu 
svarīgākās darba jomas un ES attīstības 
palīdzības saņēmējus;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Isabella Lövin, Franziska Keller, Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a uzsver, ka eksporta subsīdijas ir 
novedušas pie ES produktu dempinga 
jaunattīstības valstu tirgos un ir 
veicinājušas darba vietu skaita 
samazināšanos, padarot tādus vietējos 
lauksaimniecības produktus kā saldēta 
vistas gaļa, cūkgaļa, cukurs un konservēti 
tomāti konkurētnespējīgus un to ražošanu 
— nerentablu;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Isabella Lövin, Franziska Keller, Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
18.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.b uzskata, ka politiku koherence var 
nest augļus darba vietu radīšanā 
jaunattīstības valstīs, un tādēļ aicina 
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grozīt ES ārpolitiku, jo tā tiešā veidā 
ietekmē jaunattīstības valstu ekonomikas, 
un šiem grozījumiem jābūt tādiem, lai 
atbalstītu jaunattīstības valstu ilgtspējīgās 
vajadzības, kas saistītas ar nabadzības 
apkarošanu, pienācīgu ienākumu un 
iztikas nodrošināšanu, kā arī ar galveno 
cilvēktiesību, tostarp sociālo, ekonomisko 
un vides tiesību, ievērošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Frank Vanhecke

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. aicina sniegt būtisku finansējumu, lai 
apturētu klimata izmaiņu ietekmi un 
globālo ekonomisko krīzi jaunattīstības 
valstīs, tomēr uzstāj, ka šiem līdzekļiem 
jāpapildina pašreizējais attīstības atbalsts;

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 54
Kartika Tamara Liotard, Gabriele Zimmer

Rezolūcijas priekšlikums
19.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19.a ierosina ieviest finanšu darījumu 
nodokli, lai tādējādi radītu ieņēmumus, ar 
kuru palīdzību samaksāt par darba vietu 
radīšanas programmām un līdz 
2015. gadam sasniegt Tūkstošgades 
attīstības mērķus;

Or. en
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Grozījums Nr. 55
Isabella Lövin, Franziska Keller, Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. aicina ES ievērot saistības attiecībā uz 
palīdzību tirdzniecībai;

20. aicina ES pārskatīt politiku attiecībā uz 
palīdzību tirdzniecībai un tajā paredzēto 
palīdzību novirzīt godīgai un taisnīgai 
tirdzniecībai;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Kartika Tamara Liotard, Gabriele Zimmer

Rezolūcijas priekšlikums
20.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20.a uzsver, ka ES ir jāatceļ subsīdiju 
politikas, it īpaši lauksaimniecības nozarē,
lai nodrošinātu godīgas tirdzniecības 
apstākļus jaunattīstības valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Isabella Lövin, Franziska Keller, Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
21.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.a uzstāj, ka Komisijai ir jāpārliecinās, 
ka Kopējās zivsaimniecības politikas 
pašreizējo reformu ārējā dimensija tiek 
saskaņota ar ES attīstības politiku, jo tās 
abas ir tiešā veidā saistītas ar 
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jaunattīstības valstu iedzīvotāju iztikas 
nodrošināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Isabella Lövin, Franziska Keller, Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
21.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.b atgādina, ka ES piekļuve zivju 
krājumiem trešās valstīs nekādā gadījumā 
nedrīkst kļūt par priekšnosacījumu 
attīstības palīdzības sniegšanai šīm 
valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Isabella Lövin, Franziska Keller, Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
21.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.c uzsver, ka ES atbalsts 
zivsaimniecības nozarei trešās valstīs ir 
paredzēts šo valstu ostu attīstīšanai ar 
atbilstošu infrastruktūru, lai veicinātu 
vietējo zivju lomu izkraušanu un apstrādi 
un tādējādi radītu jaunas darba vietas, un 
aicina Komisiju uzraudzīt un 
pārliecināties, vai šie mērķi tiek sasniegti, 
kā arī sniegt finansiālu un tehnisku 
atbalstu, lai uzlabotu trešo valstu spēju 
uzraudzīt zvejas darbības savos ūdeņos un 
aizturēt kuģus, kuri izdarījuši 
pārkāpumus;

Or. en



PE439.984v01-00 26/42 AM\810191LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Grozījums Nr. 60
Wolf Klinz

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. mudina G20 valstis pildīt solījumus un 
izskaust „nodokļu paradīzes”, lai 
pastiprinātu finanšu tirgu uzraudzību un 
ieviestu nodokļu informācijas apmaiņu un 
valstu ziņojumu iesniegšanu;

25. mudina G20 valstis pildīt solījumus un 
izskaust „nodokļu paradīzes”, lai 
pastiprinātu finanšu tirgu uzraudzību un 
ieviestu nodokļu informācijas apmaiņu; 
turklāt, G20 valstīm jāuzdod 
Starptautiskajai grāmatvedības standartu 
padomei pieņemt jaunu standartu, kas 
ietver valstu ziņojumu iesniegšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Eleni Theocharous

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. mudina ES sniegt atbalstu spējas 
paaugstināšanai tajās jomās, kurās 
partnervalstu ekonomika gūst tiešu labumu 
un rada darba vietas, t. i., veidojot efektīvas 
nodokļu sistēmas, cīnoties ar korupciju, 
nostiprinot institūcijas un pilsonisko 
sabiedrību, veicinot pieeju mikrokredītiem 
un citiem finanšu avotiem u. c.;

27. mudina ES sniegt atbalstu spējas 
paaugstināšanai tajās jomās, kurās 
partnervalstu ekonomika gūst tiešu labumu 
un rada darba vietas, t. i., attīstot ražošanas 
jaudas, veidojot efektīvas nodokļu 
sistēmas, cīnoties ar korupciju, nostiprinot 
institūcijas un pilsonisko sabiedrību, 
veicinot pieeju mikrokredītiem un citiem 
finanšu avotiem u. c.;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Wolf Klinz

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. mudina ES sniegt atbalstu spējas 
paaugstināšanai tajās jomās, kurās 
partnervalstu ekonomika gūst tiešu labumu 
un rada darba vietas, t. i., veidojot efektīvas 
nodokļu sistēmas, cīnoties ar korupciju, 
nostiprinot institūcijas un pilsonisko 
sabiedrību, veicinot pieeju mikrokredītiem 
un citiem finanšu avotiem u. c.;

27. mudina ES sniegt atbalstu spējas 
paaugstināšanai tajās jomās, kurās 
partnervalstu ekonomika gūst tiešu labumu 
un rada darba vietas, t. i., attīstot ražošanas 
jaudas, veidojot efektīvas nodokļu 
sistēmas, cīnoties ar korupciju, nostiprinot 
institūcijas un pilsonisko sabiedrību, 
veicinot pieeju mikrokredītiem un citiem 
finanšu avotiem u. c.;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Kartika Tamara Liotard, Gabriele Zimmer

Rezolūcijas priekšlikums
27.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.a aicina ES sniegt palīdzību arī 
sociālās aizsardzības sistēmu izveidē 
jaunattīstības valstīs, jo tās ir svarīgs un 
efektīvs veids, kā samazināt nabadzību;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Kartika Tamara Liotard, Gabriele Zimmer

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. aicina ES piedāvāt jaunattīstības valstu 
studentiem izglītības iespējas un radīt 
iespējas atgriezties mājās pēc studiju 
pabeigšanas, lai no tā iegūtu viņu 
apdzīvotās vietas;

28. aicina ES piedāvāt jaunattīstības valstu 
studentiem vairāk izglītības iespēju;

Or. en
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Grozījums Nr. 65
Patrizia Toia

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. aicina ES piedāvāt jaunattīstības valstu 
studentiem izglītības iespējas un radīt
iespējas atgriezties mājās pēc studiju 
pabeigšanas, lai no tā iegūtu viņu 
apdzīvotās vietas;

28. aicina ES piedāvāt jaunattīstības valstu 
studentiem izglītības iespējas un mudināt
atgriezties mājās pēc studiju pabeigšanas, 
lai no tā iegūtu viņu apdzīvotās vietas;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Wolf Klinz

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. aicina ES piedāvāt jaunattīstības valstu 
studentiem izglītības iespējas un radīt 
iespējas atgriezties mājās pēc studiju 
pabeigšanas, lai no tā iegūtu viņu 
apdzīvotās vietas;

33.h aicina ES piedāvāt jaunattīstības 
valstu studentiem izglītības iespējas un 
radīt iespējas atgriezties mājās pēc studiju 
pabeigšanas, lai no tā iegūtu viņu 
apdzīvotās vietas;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Frank Vanhecke

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. uzskata, ka ES vajadzētu ņemt vērā 
cilvēktiesību un pārvaldes kritērijus, 
sastādot tirdzniecības līgumus ar 
jaunattīstības valstīm, un nevajadzētu 
baidīties piemērot sodus, ja valstis neievēro 
savu valdību saistības; 

29. uzskata, ka ES vajadzētu ņemt vērā 
cilvēktiesību un pārvaldes kritērijus, 
sastādot tirdzniecības līgumus ar 
jaunattīstības valstīm, un nevajadzētu 
baidīties piemērot sodus, ja valstis neievēro 
savu valdību saistības; pauž nožēlu, ka 
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cilvēktiesību un labas pārvaldības 
klauzulas („būtisku elementu” klauzulas) 
līdz šim daudzos gadījumos nav bijušas 
efektīvas, lai gan šobrīd un arī agrāk ir 
bijuši daudzi acīmredzami un pastāvīgi 
pārkāpumi; 

Or. nl

Grozījums Nr. 68
Patrizia Toia

Rezolūcijas priekšlikums
29.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29.a aicina Komisiju atbilstošā veidā un 
piemērotā laikā veicināt tādu Eiropas 
uzņēmumu ražošanas ķēžu uzraudzību, 
kas strādā ārvalstīs, lai tādējādi 
pārbaudītu, vai bērnu ekspluatēšana ir 
novērsta un vai tiek ievēroti SDO 
konvenciju noteiktie darba standarti, kā 
arī veicināt piekļuvi izglītībai, kas ir 
būtisks faktors nabadzības apkarošanai;

Or. it

Grozījums Nr. 69
Eleni Theocharous

Rezolūcijas priekšlikums
29.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29.a mudina veidot ciešas attiecības, radot 
uzticamu galveno valsts varas iestāžu un 
nevalstisko organizāciju, kā arī to 
organizāciju, kas strādā pie nabadzības 
samazināšanas jaunattīstības valstīs, tīklu, 
kurā apmainīties ar viedokļiem un 
pieredzi attiecībā uz ES palīdzības 
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definēšanu, īstenošanu un uzraudzību;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Eleni Theocharous

Rezolūcijas priekšlikums
29.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29.b atbalsta datu bāžu izveidi valstu un 
ES līmenī, lai apkopotu un salīdzinātu 
pamatdatus par nabadzību jaunattīstības 
valstīs, kas būtu viena no procedūrām, 
kuras mērķis ir veicināt un palielināt 
centienus samazināt nabadzību;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Eleni Theocharous

Rezolūcijas priekšlikums
29.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29.c uzsver nepieciešamību stiprināt 
pašreizējo saskaņošanu starp 
starptautiskajām un reģionālajām 
organizācijām, kas ir kā papildu 
pasākums tehniskā atbalsta sniegšanai ES 
Rīcības plāna nabadzības mazināšanai 
īstenošanā un uzraudzībā;

Or. en
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Grozījums Nr. 72
Eleni Theocharous

Rezolūcijas priekšlikums
29.d punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29.d atzīmē, ka ir jāizveido „Konsultatīvās 
grupas” īpašos jautājumos, kas būtu kā 
konkrēts solis un uzticama procedūra, 
kuras mērķis ir sniegt tehnisko atbalstu 
ES Rīcības plānā nabadzības mazināšanai 
izklāstīto mērķu īstenošanai jaunattīstības 
valstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 73
Isabella Lövin, Franziska Keller, Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. pieļauj budžeta atbalsta izmantošanu 
tikai tad, ja ir drošas garantijas, ka 
finansējums nonāks līdz paredzētajam 
mērķim un atbildīs sākotnējam nolūkam, 
un ja saņēmēji ievēro cilvēktiesības un 
pārvaldes kritērijus; gaida efektīvāku 
budžeta atbalsta auditu;

30. aicina izvērtēt un auditēt budžeta 
atbalstu, lai analizētu, vai paredzētais 
mērķis ir sasniegts un kuros gadījumos 
saņēmējvalstu valdības ir ievērojušas 
cilvēktiesību un demokrātiskas pārvaldes 
kritērijus;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Wolf Klinz

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. pieļauj budžeta atbalsta izmantošanu 
tikai tad, ja ir drošas garantijas, ka 

30. pieļauj budžeta atbalsta izmantošanu 
tikai tad, ja ir drošas garantijas, ka 
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finansējums nonāks līdz paredzētajam 
mērķim un atbildīs sākotnējam nolūkam, 
un ja saņēmēji ievēro cilvēktiesības un 
pārvaldes kritērijus; gaida efektīvāku 
budžeta atbalsta auditu;

finansējums nonāks līdz paredzētajam 
mērķim un atbildīs sākotnējam nolūkam, 
un ja saņēmēji ievēro cilvēktiesības un 
pārvaldes kritērijus; gaida efektīvāku 
budžeta atbalsta auditu; aicina Komisiju 
izveidot uz IT balstītu rezultātu pārskatu, 
par kuru būtu atbildīgs Eiropas 
Parlaments, lai novērtētu Kopienas 
palīdzības efektivitāti nabadzības 
samazināšanas, izglītības un darba vietu 
radīšanas jomā, un kurš būtu balstīts uz 
paredzēto finanšu rādītāju un mērķu 
izpildes pakāpi;

Or. en

Grozījums Nr. 75
Isabella Lövin, Franziska Keller, Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
31. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31. mudina ES ieviest stingru vēlēšanu 
novērošanas programmu un turpmāk 
pievērst lielāku uzmanību pēcvēlēšanu 
situācijas uzraudzībai;

31. aicina Komisiju iesniegt Eiropas 
Parlamentam saskaņotu un uzticamu 
priekšlikumu par ES pēcvēlēšanu politiku, 
kurā tiktu ievērota attiecīgās valsts 
iedzīvotāju brīvi izdarītā izvēle, un baidās, 
ka saskaņotas pēcvēlēšanu politikas 
trūkums pašreizējā situācijā kaitē ES 
Vēlēšanu novērotāju misijas uzticamībai;

Or. en

Grozījums Nr. 76
Frank Vanhecke

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. atbalsta jaunattīstības valstu 
demokrātiskāku pārstāvību pasaules 
institūcijās;

svītrots
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Or. nl

Grozījums Nr. 77
Isabella Lövin, Franziska Keller, Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
33. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33. aicina starptautiskās finanšu institūcijas 
piemērot nosacītību aizdevumiem un 
līgumiem, ja tas ir efektīvs veids, kā 
veicināt valsts finanšu saprātīgu 
izlietojumu, rezonējošu un darbavietas 
veidojošu ekonomiku vai cilvēktiesību 
ievērošanu;

33. aicina starptautiskās finanšu institūcijas 
pārskatīt savu kredītpolitiku, lai atbalstītu 
jaunattīstības valstu demokrātiskas un 
ilgtspējīgas attīstības izvēli, un atturēties 
no kaitīgu nosacījumu ieviešanas, kas 
noveda pie starptautiskās finanšu krīzes;

Or. en

Grozījums Nr. 78
Isabella Lövin, Franziska Keller, Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
33.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33.a aicina ES veikt konkrētas darbības, 
lai izskaustu „nodokļu paradīžu” 
ļaunprātīgu izmantošanu, izvairīšanos no 
nodokļu maksāšanas un nelikumīgu 
finanšu aizplūšanu no jaunattīstības 
valstīm, un ļaut šos resursus ieguldīt 
jaunattīstības valstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 79
Isabella Lövin, Franziska Keller, Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
33.b punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33.b aicina noslēgt jaunu, saistošu, 
globālu finanšu nolīgumu, kas 
starptautiskajiem uzņēmumiem uzliktu 
par pienākumu automātiski sniegt ziņas 
par katrā valstī gūto peļņu un 
samaksātajiem nodokļiem;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Kartika Tamara Liotard, Gabriele Zimmer

Rezolūcijas priekšlikums
33.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33.a aicina ES atbalstīt ANO Sociālās 
aizsardzības iniciatīvu, lai jaunattīstības 
valstīs paplašinātu vai ieviestu ilgtspējīgas 
sociālās aizsardzības sistēmas, nodrošinot 
lielāku saskaņotību ar ārējo attiecību 
politiku, attīstības sadarbības gaitā 
sastādot Paziņojumu par sociālo 
aizsardzību, kā tas ierosināts Padomes 
secinājumos par nodarbinātības 
veicināšanu ar ES attīstības sadarbības 
palīdzību; 

Or. en

Grozījums Nr. 81
Wolf Klinz

Rezolūcijas priekšlikums
33.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

III - Par izglītību 
33a. piekrīt Komisijai, ka strādāšana ir 
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vislabākais veids, kā izvairīties no 
nabadzības un sociālās atstumtības; 
uzskata, ka izglītības trūkuma novēršana 
jaunattīstības valstīs ir viena no 
visefektīvākajām stratēģijām nabadzības 
un bezdarba apburtā loka pārraušanai;

Or. en

Grozījums Nr. 82
Wolf Klinz

Rezolūcijas priekšlikums
33.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33.b atzinīgi vērtē operatīvo iniciatīvu 
„Izglītība visiem” un Komisijas 
principiālo atbalstu tai; mudina Komisiju 
noskaidrot, kādus līdzekļus un kādiem 
mērķiem šī iniciatīva šobrīd piedāvā 
valstīm, kam šī iniciatīva pieejama, jo 
īpaši šādās jomās:
- Aprūpe un mācības agrā bērnībā,
- Obligāta bezmaksas pamatizglītība 
visiem,
- Mācības un sadzīves prasmes jauniešiem 
un pieaugušajiem,
- Pieaugušo analfabētisma novēršana,
- Dzimumu līdztiesība,
- Izglītības kvalitāte;

Or. en

Grozījums Nr. 83
Wolf Klinz

Rezolūcijas priekšlikums
33.c punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33.c atzīst, ka bērnu darbs ir viens no 
galvenajiem šķēršļiem vispārējās 
pamatizglītības apgūšanas 
nodrošināšanai un nabadzības 
samazināšanai; tādēļ starptautiskajai 
sabiedrībai ir jāapņemas ar mērķtiecīgu 
pasākumu palīdzību steidzami izskaust 
bērnu darbu;

Or. en

Grozījums Nr. 84
Wolf Klinz

Rezolūcijas priekšlikums
33.d punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33.d aicina veicināt izglītības palīdzības 
un bērnu darba politiku koordināciju un 
saskaņošanu starp aģentūrām, stiprinot 
esošos mehānismus, tostarp Globālo 
darba grupu bērnu darba un izglītības 
jautājumos;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Wolf Klinz

Rezolūcijas priekšlikums
33.e punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33.e mudina dalībvalstis ieviest palīdzības 
programmas vecākiem dažādās jomās 
situācijās, kad nabadzības rezultātā tiem 
trūkst zināšanu par bērnu audzināšanu, 
lai bērniem jaunattīstības valstīs 
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nodrošinātu nākotnes perspektīvas;

Or. en

Grozījums Nr. 86
Wolf Klinz

Rezolūcijas priekšlikums
33.f punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33.f Atzīmē, ka garīgā un fiziskā stāvokļa 
kvalitāte nav saistīta tikai ar izglītību, 
apmācībām un jaunajām informācijas 
tehnoloģijām, bet arī ar piekļuvi 
dzeramajam ūdenim, pārtikai un 
medicīnas pakalpojumiem, un tādēļ ES 
palīdzības projektos lielāka uzmanība 
būtu jāpievērš bezmaksas mācību 
materiālu, bezmaksas pusdienu, 
bezmaksas skolu autobusu un bezmaksas 
eksāmenu nodrošināšanai; uzskata par 
pienākumu aicināt nodrošināt saikni 
starp ES finansētiem, skolām paredzētiem 
projektiem un pārtikas un veselības 
programmām jaunattīstības valstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 87
Wolf Klinz

Rezolūcijas priekšlikums
33.g punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33.g aicina ES koncentrēt spēkus uz to 
nozaru konstatēšanu, kurās jaunattīstības 
valstīm ir konkurences priekšrocības, jo 
viena no ES attīstības palīdzības 
galvenajām prioritātēm būs darba prakšu 
nodrošināšana šajās jomās;
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Or. en

Grozījums Nr. 88
Wolf Klinz

Rezolūcijas priekšlikums
33.i punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

IV. Piekļuve tirgum 
33.i atgādina, ka jaunattīstības valstis ir 
informētas par to, ka to produktiem ir 
jākonkurē atklātā tirgū, lai gan attiecībā 
uz attīstītajām valstīm šis princips bieži 
vien netiek ievērots;

Or. en

Grozījums Nr. 89
Wolf Klinz

Rezolūcijas priekšlikums
33.j punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33.j aicina Komisiju un dalībvalstis 
izstrādāt saskaņotu pieeju, kurā tiktu 
ievēroti brīvā tirgus pamatprincipi un 
kura garantētu savstarpīgumu 
tirdzniecības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 90
Wolf Klinz

Rezolūcijas priekšlikums
33.k punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33.k uzsver, ka jaunattīstības valstīm 
raksturīgas eksistences ekonomikas, it 
īpaši attiecībā uz lauksaimniecības nozari, 
jo šīs ekonomikas bieži vien ir vienīgais 
ienākumu un iztikas avots;

Or. en

Grozījums Nr. 91
Wolf Klinz

Rezolūcijas priekšlikums
33.l punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33.l uzskata, ka ekonomiski neefektīvu 
nozaru atbalstīšana Eiropas Savienībā uz 
to nozaru rēķina, kurās jaunattīstības 
valstīm ir konkurences priekšrocības, nav 
piemērots veids, kā šajās valstīs apkarot 
nabadzību un veicināt darba vietu 
radīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 92
Wolf Klinz

Rezolūcijas priekšlikums
33.m punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33.m atzīmē, ka Eiropas nodokļu 
maksātāji maksā divreiz — vispirms tie 
subsidē neefektīvās nozares Eiropas 
Savienībā uz jaunattīstības valstu 
nabadzīgo zemnieku rēķina, un pēc tam 
finansē ES projektus, kuru mērķis ir 
jaunattīstības valstīs novērst šo pašu 
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zemnieku nabadzību;

Or. en

Grozījums Nr. 93
Wolf Klinz

Rezolūcijas priekšlikums
33.n punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33.n uzsver, ka Kopējā lauksaimniecības 
politika (KLP) sava stingrā 
protekcionisma dēļ kropļojošā un 
negatīvā veidā ietekmē jaunattīstības 
valstis un ilgtspējīgu finanšu un dabas 
resursu izmantošanu Eiropas Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 94
Wolf Klinz

Rezolūcijas priekšlikums
33.o punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33.o aicina veikt ES Kopējās 
lauksaimniecības politikas (KLP) 
liberializāciju, kurā ietilptu:
- tirgu kropļojošā lauksaimniecības 
protekcionisma atcelšana, proti, 
lauksaimniecības produktu importa tarifu 
atcelšana importam no visvājāk 
attīstītajām valstīm, jo minētie tarifi šo 
preču cenas padara augstākas par 
līdzvērtīgu Eiropas izcelsmes produktu 
intervences cenām;
- pakāpenisku lauksaimniecības produktu 
subsīdiju un kvotu atcelšanu Eiropas 
Savienībā;
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- pakāpenisku lauksaimniecības produktu 
garantēto intervences cenu atcelšanu, jo 
šo cenu dēļ Eiropas Savienībā rodas 
produkcijas pārpalikumi, kas par 
dempinga cenām tiek eksportēti uz 
jaunattīstības valstīm, tādējādi kaitējot to 
vietējiem ražotājiem;  

Or. en

Grozījums Nr. 95
Wolf Klinz

Rezolūcijas priekšlikums
33.p punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33.p uzskata, ka Komisijai ir sīki 
jāizstrādā KLP novērtējums;

Or. en

Grozījums Nr. 96
Wolf Klinz

Rezolūcijas priekšlikums
33.q punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33.q šajā kontekstā mudina Komisiju 
sniegt informāciju par šādiem 
jautājumiem:
a) pašreizējās KLP radītā negatīvā 
papildu ietekme uz jaunattīstības valstīm 
un Eiropas patērētājiem kopumā;
b) cenu svārstības, ko izraisījušas 
pašreizējās KLP noteiktās intervences 
cenas, subsīdijas, kvotas un 
lauksaimniecības produktu importa tarifi;
c) alternatīvi veidi, kā KLP paredzēto 
naudu izmantot inovatīvām un 
strukturālām reformām, kurās tiktu 
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ņemtas vērā dalībvalstu un jaunattīstības 
valstu attiecīgās priekšrocības, izvairoties 
no kaitīgiem kompromisiem;

Or. en

Grozījums Nr. 97
Wolf Klinz

Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo 
rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu 
valdībām un SDO.

34. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo 
rezolūciju Padomei un Komisijai.

Or. en


