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Pozměňovací návrh 1
Yannick Jadot

Návrh stanoviska
Bod - 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1. konstatuje, že 20 let liberalizace 
světového obchodu a převažující orientace 
na vývoz, zejména v rozvojových zemích, 
přispěly ke vzniku obrovských globálních 
nerovností, které jsou příčinou celosvětové 
hospodářské a finanční krize; 

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Yannick Jadot

Návrh stanoviska
Bod - 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1a. je přesvědčen, že je třeba přezkoumat 
stávající politiky v oblasti světového 
obchodu a hospodářské integrace, 
vzhledem k tomu, že zcela evidentně 
nevytvořily v rozvojových zemích stabilní 
modely rozvoje, jež by byly udržitelné ze 
sociálního i environmentálního hlediska;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Yannick Jadot

Návrh stanoviska
Bod - 1 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1b. domnívá se, že rozvojové země by 
mohla proti dopadům celosvětových 
otřesů účinněji ochránit orientace na 
regionální spíše než globální integraci;
navrhuje reformu stávajících 
mezinárodních dohod o surovinách
a opětovné zřízení státních orgánů pro 
dohled nad obchodováním
s nejdůležitějšími surovinami, což by 
mohlo pro rozvojové země představovat 
možnosti, jak omezit nestabilitu 
obchodních podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že hrozí nebezpečí, že 
podstatný pokles příjmů z vývozu
v rozvojových zemích silně naruší 
hospodářský růst a rozvoj Jihu; vyzývá 
Komisi, aby při jednání o obchodních 
dohodách, zejména o dohodách
o hospodářském partnerství, i při jejich 
uplatňování posílila soudržnost politik EU
v zájmu rozvoje a podporu důstojné práce
a aby zajistila respektování priorit 
jednotlivých zemí a dostatečnou konzultaci
s klíčovými aktéry i s občanskou 
společností;

1. konstatuje, že hrozí nebezpečí, že 
podstatný pokles příjmů z vývozu v mnoha 
rozvojových zemích, a zejména v těch 
nejméně rozvinutých, silně naruší 
hospodářský růst a rozvoj Jihu; vyzývá 
Komisi, aby při jednání o obchodních 
dohodách, zejména o dohodách
o hospodářském partnerství, i při jejich 
uplatňování posílila soudržnost politik EU
v zájmu rozvoje i mimo jiné podporu 
důstojné práce a aby zajistila dostatečnou 
asymetrii a přechodná období
v obchodních závazcích i respektování 
priorit jednotlivých zemí a dostatečnou 
konzultaci s klíčovými aktéry i 
s občanskou společností;

Or. en
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Pozměňovací návrh 5
Syed Kamall

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že hrozí nebezpečí, že 
podstatný pokles příjmů z vývozu
v rozvojových zemích silně naruší
hospodářský růst a rozvoj Jihu; vyzývá 
Komisi, aby při jednání o obchodních 
dohodách, zejména o dohodách
o hospodářském partnerství, i při jejich 
uplatňování posílila soudržnost politik EU
v zájmu rozvoje a podporu důstojné práce
a aby zajistila respektování priorit 
jednotlivých zemí a dostatečnou konzultaci
s klíčovými aktéry i s občanskou 
společností;

1. konstatuje, že podstatný pokles příjmů
z vývozu v rozvojových zemích omezil
hospodářský růst a rozvoj Jihu; vyzývá 
Komisi, aby při jednání o obchodních 
dohodách, zejména o dohodách
o hospodářském partnerství, i při jejich 
uplatňování posílila soudržnost politik EU
v zájmu rozvoje a tvorbu bohatství
a pracovních míst a aby zajistila 
respektování priorit jednotlivých zemí
a dostatečnou konzultaci s klíčovými 
aktéry, místními podnikateli i s občanskou 
společností;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Jim Higgins

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že hrozí nebezpečí, že 
podstatný pokles příjmů z vývozu
v rozvojových zemích silně naruší 
hospodářský růst a rozvoj Jihu; vyzývá 
Komisi, aby při jednání o obchodních 
dohodách, zejména o dohodách
o hospodářském partnerství, i při jejich 
uplatňování posílila soudržnost politik EU
v zájmu rozvoje a podporu důstojné práce
a aby zajistila respektování priorit 
jednotlivých zemí a dostatečnou konzultaci
s klíčovými aktéry i s občanskou 
společností;

1. konstatuje, že rozvojové země,
a zejména ty, které byly do světového trhu 
zapojeny nejvíce a které své ekonomiky 
otevřely mezinárodním finančním 
institucím, byly hospodářskou krizí 
zasaženy nejvíce; vyzývá Komisi, aby při 
jednání o obchodních dohodách, zejména
o dohodách o hospodářském partnerství,
i při jejich uplatňování zajistila soudržnost 
politik EU v zájmu rozvoje a vytváření 
důstojných pracovních příležitostí a aby 
zajistila respektování priorit jednotlivých 
zemí a dostatečnou konzultaci s klíčovými 
aktéry i s občanskou společností;
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Or. en

Pozměňovací návrh 7
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že spravedlivé
a rozvojově zaměřené zakončení jednání
z Dohá v roce 2010 by mohlo pomoci 
Světové obchodní organizaci přispět
k hospodářské obnově po krizi a pomoci jí
v dalším boji proti protekcionismu,
a mohlo by rovněž přispět ke snížení 
chudoby v rozvojových zemích, tvorbě 
kvalitních pracovních míst a snižování 
spotřebitelských cen;

2. je přesvědčen, že vyvážené, spravedlivé
a rozvojově zaměřené zakončení jednání
z Dohá by urychlilo hospodářskou obnovu
po krizi a mohlo by přispět ke snížení 
chudoby v rozvojových zemích, tvorbě 
kvalitních pracovních míst a snižování 
spotřebitelských cen; je proto hluboce 
znepokojen nedostatečným pokrokem 
jednání z Dohá;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Jim Higgins

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že spravedlivé
a rozvojově zaměřené zakončení jednání
z Dohá v roce 2010 by mohlo pomoci 
Světové obchodní organizaci přispět
k hospodářské obnově po krizi a pomoci jí
v dalším boji proti protekcionismu,
a mohlo by rovněž přispět ke snížení 
chudoby v rozvojových zemích, tvorbě 
kvalitních pracovních míst a snižování 
spotřebitelských cen;

2. je přesvědčen, že změna orientace 
mezinárodního obchodu na plné 
respektování ekonomických a sociálních 
potřeb lidí by mohla účinněji přispět ke 
snížení chudoby v rozvojových zemích, 
tvorbě kvalitních pracovních míst
a snižování spotřebitelských cen;

Or. en
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Pozměňovací návrh 9
Yannick Jadot

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že spravedlivé
a rozvojově zaměřené zakončení jednání
z Dohá v roce 2010 by mohlo pomoci 
Světové obchodní organizaci přispět
k hospodářské obnově po krizi a pomoci jí
v dalším boji proti protekcionismu,
a mohlo by rovněž přispět ke snížení 
chudoby v rozvojových zemích, tvorbě 
kvalitních pracovních míst a snižování 
spotřebitelských cen;

2. stále není přesvědčen o tom, že by
zakončení jednání z Dohá mohlo přispět ke 
snížení chudoby v rozvojových zemích, 
tvorbě kvalitních pracovních míst
a snižování spotřebitelských cen, budou-li 
jednání nadále vycházet z textů z července 
2008;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Syed Kamall

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že spravedlivé
a rozvojově zaměřené zakončení jednání
z Dohá v roce 2010 by mohlo pomoci 
Světové obchodní organizaci přispět
k hospodářské obnově po krizi a pomoci jí
v dalším boji proti protekcionismu,
a mohlo by rovněž přispět ke snížení 
chudoby v rozvojových zemích, tvorbě 
kvalitních pracovních míst a snižování 
spotřebitelských cen;

2. je přesvědčen, že spravedlivé
a rozvojově zaměřené zakončení jednání
z Dohá v roce 2010 by mohlo pomoci 
Světové obchodní organizaci přispět
k hospodářské obnově po krizi a pomoci jí
v dalším boji proti protekcionismu
v rozvinutých, rozvojových a méně 
rozvinutých zemích, a mohlo by rovněž
přispět ke snížení chudoby v rozvojových
a méně rozvinutých zemích, tvorbě 
kvalitních pracovních míst a snižování 
spotřebitelských cen;

Or. en
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Pozměňovací návrh 11
Marielle De Sarnez

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. připomíná Evropské komisi, že 
současná krize se musí stát příležitostí
k novému vymezení mandátu Evropské 
unie v jednáních v rámci WTO zejména
o zemědělských produktech, neboť úplná 
liberalizace obchodu s nimi ohrožuje 
potravinovou nezávislost rozvojových 
zemí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 12
Marielle De Sarnez

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. vyzývá Evropskou komisi a členské 
státy EU, aby podporovaly všechna 
opatření umožňující boj proti změně 
klimatu, jejímiž největšími oběťmi jsou 
rozvojové země, a aby v této souvislosti 
posílily přenosy příslušných technologií;

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Yannick Jadot

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby dříve, než bude 
pokračovat v jednáních o úplných 
dohodách o hospodářském partnerství, 
posoudila závislost zemí AKT na vývozu
a slučitelnost této závislosti s rozvojovými 
cíli uvedenými ve strategických 
dokumentech pro jednotlivé země;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Jim Higgins

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly opatření, která mohou 
usnadnit přístup rozvojových zemí
k úvěrům, včetně kapitalizace 
mezinárodních rozvojových bank;

4. zdůrazňuje, že je nutné zrušit veškeré 
dluhy rozvojových zemí s cílem podpořit 
udržitelný rozvoj a přístup k úvěrům 
poskytovaným alternativními
a demokratickými finančními institucemi 
ve veřejném vlastnictví, které jednají
v zájmu sociálního a hospodářského 
zrovnoprávnění rozvojových zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Yannick Jadot

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly opatření, která mohou 
usnadnit přístup rozvojových zemí
k úvěrům, včetně kapitalizace 

4. vyzývá Komisi a členské státy, aby
posoudily citlivost rozvojových zemí na 
vnější otřesy a aby podporovaly opatření, 
která mohou zlepšit schopnost rozvojových 
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mezinárodních rozvojových bank; zemí financovat své kapitálové potřeby;
vyzývá Komisi, aby s ohledem na toto 
posouzení zrevidovala dohody
o liberalizaci finančních služeb se 
zeměmi, s nimiž uzavřela dohody
o hospodářském partnerství;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Syed Kamall

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly opatření, která mohou 
usnadnit přístup rozvojových zemí
k úvěrům, včetně kapitalizace 
mezinárodních rozvojových bank;

4. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly opatření, která mohou 
usnadnit přístup rozvojových zemí
k úvěrům, včetně kapitalizace 
mezinárodních rozvojových bank, a aby 
vytvořily rámec, který by umožnil 
udělování licencí různým poskytovatelům 
finančních služeb tak, aby vycházeli vstříc 
potřebám místních občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Yannick Jadot

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá uzavření dohody o globálním 
systému obchodních preferencí, 
mechanismu zřízeném 22 rozvojovými 
zeměmi, jehož účelem je snížit celní sazby
a ostatní překážky vývozu zboží, s nímž 
vzájemně obchodují, s cílem podpořit
obchod mezi zeměmi Jihu;

5. vítá uzavření dohody o globálním 
systému obchodních preferencí, 
mechanismu zřízeném 22 rozvojovými 
zeměmi, jehož účelem je snížit celní sazby
a ostatní překážky vývozu zboží, s nímž 
vzájemně obchodují, s cílem dosáhnout 
toho, aby obchod mezi zeměmi Jihu méně 
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závisel na otřesech ve světovém obchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Jim Higgins

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá uzavření dohody o globálním 
systému obchodních preferencí, 
mechanismu zřízeném 22 rozvojovými 
zeměmi, jehož účelem je snížit celní sazby
a ostatní překážky vývozu zboží, s nímž 
vzájemně obchodují, s cílem podpořit 
obchod mezi zeměmi Jihu;

5. bere na vědomí uzavření dohody
o globálním systému obchodních 
preferencí, mechanismu zřízeném 22 
rozvojovými zeměmi, jehož účelem je 
snížit celní sazby a ostatní překážky 
vývozu zboží, s nímž vzájemně obchodují,
s cílem podpořit obchod mezi zeměmi 
Jihu;

Or. en


