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Изменение 1
Yannick Jadot

Проектостановище
Параграф -1 (нов)

Проектостановище Изменение

-1. отчита, че продължилата 20 
години либерализация на световната 
търговия и приоритетното значение, 
отдавано на износа, по-специално в 
развиващите се страни, са 
допринесли за натрупването на 
огромните несъответствия в 
световен мащаб, които са в основата 
на световната икономическа и 
финансова криза;

Or. en

Изменение 2
Yannick Jadot

Проектостановище
Параграф -1 a (нов)

Проектостановище Изменение

-1a. изразява своето убеждение, че 
настоящите политики в областта на 
световната търговия и 
икономическата интеграция следва да 
се преразгледат с оглед на това, че те 
очевидно не са успели да обезпечат 
стабилни и устойчиви от гледна 
точка на обществото и околната 
среда модели на развитие в 
развиващите се страни;

Or. en
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Изменение 3
Yannick Jadot

Проектостановище
Параграф -1 б (нов)

Проектостановище Изменение

-1б. счита, че ориентирането по-
скоро към регионална, отколкото към 
световна интеграция би могло по-
ефективно да предпази развиващите 
се страни от последиците от 
сътресенията в световен мащаб;
предлага реформирането на 
текущите международни 
споразумения за суровини и 
повторното въвеждане на 
национални търговски съвети за най-
важните суровини като възможност 
развиващите се страни да ограничат 
нестабилността на условията за 
търговска дейност;

Or. en

Изменение 4
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че значителното намаление 
на приходите от износ на развиващите
се страни застрашава растежа и 
развитието на Юга; призовава 
Комисията – когато договаря и прилага 
търговските споразумения и в частност 
споразуменията за икономическо 
партньорство – да увеличи 
последователността на политиките на 
ЕС за развитие и насърчаване на 
достойна трудова заетост, да гарантира 
спазването на приоритетите на всяка 

1. отбелязва, че значителното намаление 
на приходите от износ в голям брой 
развиващи се страни, и по-специално в 
най-слабо развитите страни,
застрашава растежа и развитието на 
Юга; призовава Комисията – когато 
договаря и прилага търговските 
споразумения и в частност 
споразуменията за икономическо 
партньорство – да увеличи 
последователността на политиките на 
ЕС за развитие и, наред с другото,
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държава, както и да пристъпи към 
съответните консултации с основните 
действащи лица и гражданското 
общество;

насърчаване на достойна трудова 
заетост, да гарантира наличието на 
целесъобразна асиметрия и преходни 
периоди в рамките на търговските 
ангажименти и спазването на 
приоритетите на всяка държава, както и 
да пристъпи към съответните 
консултации с основните действащи 
лица и гражданското общество;

Or. en

Изменение 5
Syed Kamall

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че значителното намаление 
на приходите от износ на развиващите 
се страни застрашава растежа и 
развитието на Юга; призовава 
Комисията – когато договаря и прилага 
търговските споразумения и в частност 
споразуменията за икономическо 
партньорство – да увеличи 
последователността на политиките на 
ЕС за развитие и насърчаване на 
достойна трудова заетост, да 
гарантира спазването на приоритетите 
на всяка държава, както и да пристъпи 
към съответните консултации с 
основните действащи лица и 
гражданското общество;

1. отбелязва, че значителното намаление 
на приходите от износ на развиващите 
се страни е ограничило растежа и 
развитието на Юга; призовава 
Комисията – когато договаря и прилага 
търговските споразумения и в частност 
споразуменията за икономическо 
партньорство – да увеличи 
последователността на политиките на 
ЕС за развитие, генериране на 
благосъстояние и разкриване на 
работни места, да гарантира 
спазването на приоритетите на всяка 
държава, както и да пристъпи към 
съответните консултации с основните 
действащи лица, местните 
предприемачи и гражданското 
общество;

Or. en
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Изменение 6
Joe Higgins

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че значителното 
намаление на приходите от износ на
развиващите се страни застрашава 
растежа и развитието на Юга; 
призовава Комисията – когато договаря 
и прилага търговските споразумения и в 
частност споразуменията за 
икономическо партньорство – да 
увеличи последователността на
политиките на ЕС за развитие и 
насърчаване на достойна трудова 
заетост, да гарантира спазването на 
приоритетите на всяка държава, както и 
да пристъпи към съответните 
консултации с основните действащи 
лица и гражданското общество;

1. отбелязва, че развиващите се страни и 
по-специално тези от тях, които са 
били интегрирани в най-висока 
степен в световния икономически 
пазар и са осигурили свободен достъп 
за международните финансови 
институции до своите икономики, са 
пострадали най-много от 
икономическата криза; призовава 
Комисията – когато договаря и прилага 
търговските споразумения и в частност 
споразуменията за икономическо 
партньорство – последователно да 
прилага политиките на ЕС за развитие и 
създаване на достойна трудова заетост, 
да гарантира спазването на 
приоритетите на всяка държава, както и 
да пристъпи към съответните 
консултации с основните действащи 
лица и гражданското общество;

Or. en

Изменение 7
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изразява своето убеждение, че 
приключването на Кръга на преговори 
от Доха през 2010 г. по справедлив 
начин и с насоченост към развитието би 
могло да помогне на СТО при 
подпомагането на икономическото 
възстановяване от кризата и 

2. изразява своето убеждение, че 
приключването на Кръга на преговори 
от Доха по балансиран и справедлив 
начин и с насоченост към развитието би 
ускорило икономическото 
възстановяване от кризата и би могло да 
допринесе за облекчаването на 
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продължаването на борбата с 
протекционизма, както и да 
допринесе за облекчаването на 
бедността в развиващите се страни, 
създаването на качествена трудова 
заетост и намаляването на цените за 
потребителите;

бедността в развиващите се страни, 
създаването на качествена трудова 
заетост и намаляването на цените за 
потребителите; поради това изразява 
дълбока загриженост във връзка с 
липсата на напредък в рамките на 
Кръга на преговори от Доха;

Or. en

Изменение 8
Joe Higgins

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изразява своето убеждение, че 
приключването на Кръга на преговори 
от Доха през 2010 г. по справедлив 
начин и с насоченост към развитието 
би могло да помогне на СТО при 
подпомагането на икономическото 
възстановяване от кризата и 
продължаването на борбата с 
протекционизма, както и да 
допринесе за облекчаването на 
бедността в развиващите се страни, 
създаването на качествена трудова 
заетост и намаляването на цените за 
потребителите;

2. изразява своето убеждение, че 
пренасочването на международната 
търговия към пълното зачитане на 
икономическите и социалните 
потребности на хората би могло по-
ефективно да допринесе за 
облекчаването на бедността в 
развиващите се страни, създаването на 
качествена трудова заетост и 
намаляването на цените за 
потребителите;

Or. en

Изменение 9
Yannick Jadot

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изразява своето убеждение, че 2. изразява продължаваща липса на 
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приключването на Кръга на преговори 
от Доха през 2010 г. по справедлив 
начин и с насоченост към развитието 
би могло да помогне на СТО при 
подпомагането на икономическото 
възстановяване от кризата и 
продължаването на борбата с 
протекционизма, както и да
допринесе за облекчаването на 
бедността в развиващите се страни, 
създаването на качествена трудова 
заетост и намаляването на цените за 
потребителите;

убеденост, че потенциалът от
приключването на Кръга на преговори 
от Доха ще допринесе за облекчаването 
на бедността в развиващите се страни, 
създаването на качествена трудова 
заетост и намаляването на цените за 
потребителите, ако преговорите 
продължават да се основават на 
текстовете от юли 2008 г.;

Or. en

Изменение 10
Syed Kamall

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изразява своето убеждение, че 
приключването на Кръга на преговори 
от Доха през 2010 г. по справедлив 
начин и с насоченост към развитието би 
могло да помогне на СТО при 
подпомагането на икономическото 
възстановяване от кризата и 
продължаването на борбата с 
протекционизма, както и да допринесе 
за облекчаването на бедността в 
развиващите се страни, създаването на 
качествена трудова заетост и 
намаляването на цените за 
потребителите;

2. изразява своето убеждение, че 
приключването на Кръга на преговори 
от Доха през 2010 г. по справедлив 
начин и с насоченост към развитието би 
могло да помогне на СТО при 
подпомагането на икономическото 
възстановяване от кризата и 
продължаването на борбата с 
протекционизма в развитите, 
развиващите си и най-слабо 
развитите страни, както и да 
допринесе за облекчаването на 
бедността в развиващите се и най-слабо 
развитите страни, създаването на 
качествена трудова заетост и 
намаляването на цените за 
потребителите;

Or. en
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Изменение 11
Marielle De Sarnez

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. припомня на Европейската 
комисия, че настоящата криза 
трябва да бъде повод за 
преформулиране на мандата на 
Европейския съюз за преговорите в 
рамките на СТО, по-специално 
относно селскостопанските 
продукти, при които пълната 
либерализация на търговията 
застрашава продоволствения 
суверенитет на развиващите се 
страни;

Or. fr

Изменение 12
Marielle De Sarnez

Проектостановище
Параграф 2 б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. призовава Европейската комисия и 
държавите-членки на Европейския 
съюз да подкрепят всяка мярка в полза 
на борбата срещу изменението на 
климата, чиито основни жертви са 
развиващите се страни, и в този 
контекст да поставят ударение върху 
трансфера на подходящи технологии;

Or. fr
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Изменение 13
Yannick Jadot

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. отправя искане към Комисията да 
извърши оценка на експортната 
зависимост на страните от АКТБ и 
нейната съвместимост с целите за 
развитие в стратегическите 
документи на страните, преди да 
продължи преговорите по цялостни 
споразумения за икономическо 
партньорство (СИП);

Or. en

Изменение 14
Joe Higgins

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изисква от Комисията и от 
държавите-членки да подпомагат 
мерките за улесняване на достъпа до 
кредит на развиващите се страни, 
включително съществената 
капитализация на многостранните 
банки за развитие;

4. подчертава необходимостта от 
анулиране на всички дългове на 
развиващите се страни с оглед 
стимулиране на устойчивото 
развитие и подпомагане на достъпа 
до кредитиране чрез алтернативни, 
демократични и публично 
притежавани финансови 
институции, които действат в 
интерес на социалната и 
икономическа еманципация на 
развиващите се страни;

Or. en
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Изменение 15
Yannick Jadot

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изисква от Комисията и от 
държавите-членки да подпомагат 
мерките за улесняване на достъпа до 
кредит на развиващите се страни, 
включително съществената 
капитализация на многостранните 
банки за развитие;

4. изисква от Комисията и от 
държавите-членки да извършат оценка 
на уязвимостта на икономиката на 
развиващите се страни спрямо 
външните удари и да подпомагат 
мерките за увеличаване на 
способността на развиващите се 
страни да финансират своите нужди 
от капитал; призовава Комисията да 
преразгледа споразуменията относно 
либерализацията на финансовите 
услуги със страните, сключили СИП, 
в светлината на тази оценка;

Or. en

Изменение 16
Syed Kamall

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изисква от Комисията и от 
държавите-членки да подпомагат 
мерките за улесняване на достъпа до 
кредит на развиващите се страни, 
включително съществената 
капитализация на многостранните банки 
за развитие;

4. изисква от Комисията и от 
държавите-членки да подпомагат 
мерките за улесняване на достъпа до 
кредит на развиващите се страни, 
включително съществената 
капитализация на многостранните банки 
за развитие, както и създаването на 
рамка, позволяваща лицензирането на 
широк кръг от доставчици на 
финансови услуги с оглед задоволяване 
на нуждите на местното население; 

Or. en
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Изменение 17
Yannick Jadot

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приветства споразумението относно 
Глобалната система за търговски 
преференции, която представлява 
механизъм, създаден от 22 развиващи се 
страни с оглед намаляване на тарифите 
и другите препятствия пред износа на 
стоки помежду им, в опит да се засили
търговията „Юг-Юг”.

5. приветства споразумението относно 
Глобалната система за търговски 
преференции,
представлява механизъм, създаден от 22 
развиващи се страни с оглед намаляване 
на тарифите и другите препятствия пред 
износа на стоки помежду им, в опит да 
се направи търговията „Юг-Юг” по-
независима спрямо сътресенията в 
глобалната търговия.

Or. en

Изменение 18
Joe Higgins

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приветства споразумението относно 
Глобалната система за търговски 
преференции, която представлява 
механизъм, създаден от 22 развиващи се 
страни с оглед намаляване на тарифите 
и другите препятствия пред износа на 
стоки помежду им, в опит да се засили 
търговията „Юг-Юг”.

5. отбелязва споразумението относно 
Глобалната система за търговски 
преференции, която представлява 
механизъм, създаден от 22 развиващи се 
страни с оглед намаляване на тарифите 
и другите препятствия пред износа на 
стоки помежду им, в опит да се засили 
търговията „Юг-Юг”.

Or. en


