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Τροπολογία 1
Yannick Jadot

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1. αναγνωρίζει ότι 20 έτη ελευθέρωσης 
του παγκόσμιου εμπορίου και ο 
κυρίαρχος προσανατολισμός προς τις 
εξαγωγές, ιδίως στις αναπτυσσόμενες 
χώρες, έχουν συμβάλει στη συσσώρευση 
των τεράστιων παγκόσμιων 
ανισορροπιών που αποτελούν το αίτιο της 
παγκόσμιας οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής κρίσης·

Or. en

Τροπολογία 2
Yannick Jadot

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1a. πιστεύει ότι οι ισχύουσες παγκόσμιες 
πολιτικές εμπορικής και οικονομικής 
ολοκλήρωσης πρέπει να αναθεωρηθούν 
ενόψει της προφανούς αδυναμίας τους να 
προσφέρουν σταθερά και βιώσιμα από 
κοινωνικής και περιβαλλοντικής 
απόψεως αναπτυξιακά πρότυπα στις 
αναπτυσσόμενες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 3
Yannick Jadot

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1 b. πιστεύει ότι ο προσανατολισμός 
προς την περιφερειακή, αντί για 
παγκόσμια, ολοκλήρωση μπορεί να 
διασφαλίσει αποτελεσματικότερα τις 
αναπτυσσόμενες χώρες από τις συνέπειες 
παγκόσμιων αναταραχών· προτείνει τη 
μεταρρύθμιση των ισχυουσών διεθνών 
συμφωνιών προϊόντων και την 
επαναφορά των εθνικών συμβουλίων 
εμπορίου για τα σημαντικότερα προϊόντα 
ως δυνητικές λύσεις για να μειώσουν οι 
αναπτυσσόμενες χώρες την αστάθεια των 
όρων εμπορίου·

Or. en

Τροπολογία 4
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. λαμβάνει υπόψη ότι η σημαντική 
μείωση των εσόδων από εξαγωγές σε 
αναπτυσσόμενες χώρες απειλεί να 
θρυμματίσει την οικονομική μεγέθυνση 
και την ανάπτυξη του Νότου· καλεί την 
Επιτροπή - κατά τη διαπραγμάτευση και 
την εφαρμογή εμπορικών συμφωνιών, 
ιδιαίτερα Συμφωνιών Εταιρικής 
Οικονομικής Σύμπραξης - να ενισχύσει τη 
συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ 
και την προώθηση της αξιοπρεπούς 
εργασίας και να εξασφαλίσει σεβασμό των 
προτεραιοτήτων κάθε χώρας και επαρκείς 
διαβουλεύσεις με βασικούς παράγοντες και 
την κοινωνία των πολιτών·

1. λαμβάνει υπόψη ότι η σημαντική 
μείωση των εσόδων από εξαγωγές σε 
πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, και ιδίως 
στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες,
απειλεί να θρυμματίσει την οικονομική 
μεγέθυνση και την ανάπτυξη του Νότου· 
καλεί την Επιτροπή - κατά τη 
διαπραγμάτευση και την εφαρμογή 
εμπορικών συμφωνιών, ιδιαίτερα 
Συμφωνιών Εταιρικής Οικονομικής 
Σύμπραξης - να ενισχύσει τη συνοχή της 
αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ και, 
μεταξύ άλλων, την προώθηση της 
αξιοπρεπούς εργασίας και να εξασφαλίσει
επαρκή ασυμμετρία και μεταβατικές 
περιόδους στις εμπορικές δεσμεύσεις 
καθώς και σεβασμό των προτεραιοτήτων 
κάθε χώρας και επαρκείς διαβουλεύσεις με 
βασικούς παράγοντες και την κοινωνία των 
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πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 5
Syed Kamall

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. λαμβάνει υπόψη ότι η σημαντική 
μείωση των εσόδων από εξαγωγές σε 
αναπτυσσόμενες χώρες απειλεί να 
θρυμματίσει την οικονομική μεγέθυνση 
και την ανάπτυξη του Νότου· καλεί την 
Επιτροπή - κατά τη διαπραγμάτευση και 
την εφαρμογή εμπορικών συμφωνιών, 
ιδιαίτερα Συμφωνιών Εταιρικής 
Οικονομικής Σύμπραξης - να ενισχύσει τη 
συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ 
και την προώθηση της αξιοπρεπούς
εργασίας και να εξασφαλίσει σεβασμό των 
προτεραιοτήτων κάθε χώρας και επαρκείς 
διαβουλεύσεις με βασικούς παράγοντες και 
την κοινωνία των πολιτών·

1. λαμβάνει υπόψη ότι η σημαντική 
μείωση των εσόδων από εξαγωγές σε 
αναπτυσσόμενες χώρες έχει περιορίσει την 
οικονομική μεγέθυνση και την ανάπτυξη 
του Νότου· καλεί την Επιτροπή - κατά τη 
διαπραγμάτευση και την εφαρμογή 
εμπορικών συμφωνιών, ιδιαίτερα 
Συμφωνιών Εταιρικής Οικονομικής 
Σύμπραξης - να ενισχύσει τη συνοχή της 
αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ και τη 
δημιουργία πλούτου και θέσεων εργασίας
και να εξασφαλίσει σεβασμό των 
προτεραιοτήτων κάθε χώρας και επαρκείς 
διαβουλεύσεις με βασικούς παράγοντες, 
τοπικούς επιχειρηματίες και την κοινωνία 
των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 6
Joe Higgins

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησηςraft Τροπολογία

1. λαμβάνει υπόψη ότι η σημαντική 
μείωση των εσόδων από εξαγωγές σε
αναπτυσσόμενες χώρες απειλεί να 
θρυμματίσει την οικονομική μεγέθυνση 

1. λαμβάνει υπόψη ότι οι αναπτυσσόμενες 
χώρες, και ιδίως όσες έχουν ενσωματωθεί 
περισσότερο στην παγκόσμια οικονομική 
αγορά και έχουν ανοίξει τις οικονομίες 
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και την ανάπτυξη του Νότου· καλεί την 
Επιτροπή - κατά τη διαπραγμάτευση και 
την εφαρμογή εμπορικών συμφωνιών, 
ιδιαίτερα Συμφωνιών Εταιρικής 
Οικονομικής Σύμπραξης - να ενισχύσει τη 
συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ 
και την προώθηση της αξιοπρεπούς 
εργασίας και να εξασφαλίσει σεβασμό των 
προτεραιοτήτων κάθε χώρας και επαρκείς 
διαβουλεύσεις με βασικούς παράγοντες και 
την κοινωνία των πολιτών·

τους στους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς 
θεσμούς, έχουν πληγεί χειρότερα από την 
οικονομική κρίση· καλεί την Επιτροπή -
κατά τη διαπραγμάτευση και την 
εφαρμογή εμπορικών συμφωνιών, 
ιδιαίτερα Συμφωνιών Εταιρικής 
Οικονομικής Σύμπραξης - να εφαρμόσει
τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής της 
ΕΕ και τη δημιουργία αξιοπρεπούς 
εργασίας και να εξασφαλίσει σεβασμό των 
προτεραιοτήτων κάθε χώρας και επαρκείς 
διαβουλεύσεις με βασικούς παράγοντες και 
την κοινωνία των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 7
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. είναι πεπεισμένο ότι μια δίκαιη και προς 
την ανάπτυξη προσανατολισμένη 
ολοκλήρωση του Γύρου της Ντόχα το 
2010 θα μπορούσε να βοηθήσει τον ΠΟΕ 
να συμβάλει στην οικονομική ανάκαμψη 
από την κρίση, να συνεχίσει την 
καταπολέμηση του προστατευτισμού και 
να συνεισφέρει στην απάλυνση της 
φτώχειας σε αναπτυσσόμενες χώρες, στη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης καλής 
ποιότητας και στη μείωση των τιμών 
καταναλωτή·

2. είναι πεπεισμένο ότι μια ισορροπημένη,
δίκαιη και προς την ανάπτυξη 
προσανατολισμένη ολοκλήρωση του 
Γύρου της Ντόχα θα επιτάχυνε την
οικονομική ανάκαμψη από την κρίση και 
θα συνεισέφερε στην απάλυνση της 
φτώχειας σε αναπτυσσόμενες χώρες, στη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης καλής 
ποιότητας και στη μείωση των τιμών 
καταναλωτή· ανησυχεί επομένως έντονα 
για την έλλειψη προόδου κατά τις 
διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ντόχα·

Or. en

Τροπολογία 8
Joe Higgins

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2



AM\803477EL.doc 7/12 PE438.435v01-00

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. είναι πεπεισμένο ότι μια δίκαιη και 
προς την ανάπτυξη προσανατολισμένη 
ολοκλήρωση του Γύρου της Ντόχα το 
2010 θα μπορούσε να βοηθήσει τον ΠΟΕ 
να συμβάλει στην οικονομική ανάκαμψη 
από την κρίση, να συνεχίσει την 
καταπολέμηση του προστατευτισμού και 
να συνεισφέρει στην απάλυνση της 
φτώχειας σε αναπτυσσόμενες χώρες, στη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης καλής 
ποιότητας και στη μείωση των τιμών 
καταναλωτή·

2. είναι πεπεισμένο ότι ο 
αναπροσανατολισμός του διεθνούς 
εμπορίου προς τον πλήρη σεβασμό των 
οικονομικών και κοινωνικών αναγκών 
των ανθρώπων θα συνέβαλε 
αποτελεσματικότερα στην απάλυνση της 
φτώχειας σε αναπτυσσόμενες χώρες, στη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης καλής 
ποιότητας και στη μείωση των τιμών 
καταναλωτή·

Or. en

Τροπολογία 9
Yannick Jadot

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. είναι πεπεισμένο ότι μια δίκαιη και 
προς την ανάπτυξη προσανατολισμένη
ολοκλήρωση του Γύρου της Ντόχα το 
2010 θα μπορούσε να βοηθήσει τον ΠΟΕ
να συμβάλει στην οικονομική ανάκαμψη 
από την κρίση, να συνεχίσει την 
καταπολέμηση του προστατευτισμού και 
να συνεισφέρει στην απάλυνση της 
φτώχειας σε αναπτυσσόμενες χώρες, στη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης καλής 
ποιότητας και στη μείωση των τιμών 
καταναλωτή·

2. δεν έχει ακόμη πεισθεί ότι είναι δυνατό
η ολοκλήρωση του Γύρου της Ντόχα να 
συμβάλει στην απάλυνση της φτώχειας σε 
αναπτυσσόμενες χώρες, στη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης καλής ποιότητας και 
στη μείωση των τιμών καταναλωτή, 
εφόσον οι διαπραγματεύσεις συνεχίσουν 
να διεξάγονται βάσει των κειμένων του 
Ιουλίου 2008·

Or. en
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Τροπολογία 10
Syed Kamall

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. είναι πεπεισμένο ότι μια δίκαιη και προς 
την ανάπτυξη προσανατολισμένη 
ολοκλήρωση του Γύρου της Ντόχα το 
2010 θα μπορούσε να βοηθήσει τον ΠΟΕ 
να συμβάλει στην οικονομική ανάκαμψη 
από την κρίση, να συνεχίσει την 
καταπολέμηση του προστατευτισμού και 
να συνεισφέρει στην απάλυνση της 
φτώχειας σε αναπτυσσόμενες χώρες, στη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης καλής 
ποιότητας και στη μείωση των τιμών 
καταναλωτή·

2. είναι πεπεισμένο ότι μια δίκαιη και προς 
την ανάπτυξη προσανατολισμένη 
ολοκλήρωση του Γύρου της Ντόχα το 
2010 θα μπορούσε να βοηθήσει τον ΠΟΕ 
να συμβάλει στην οικονομική ανάκαμψη 
από την κρίση, να συνεχίσει την 
καταπολέμηση του προστατευτισμού σε 
αναπτυγμένες, αναπτυσσόμενες και 
λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και να 
συνεισφέρει στην απάλυνση της φτώχειας 
σε αναπτυσσόμενες και λιγότερο 
αναπτυγμένες χώρες, στη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης καλής ποιότητας και 
στη μείωση των τιμών καταναλωτή·

Or. en

Τροπολογία 11
Marielle De Sarnez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. υπενθυμίζει στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ότι η σημερινή κρίση πρέπει να
αποτελέσει το έναυσμα για τον εκ νέου
προσδιορισμό της διαπραγματευτικής 
εντολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα
πλαίσια του ΠΟΕ, ιδίως όσον αφορά τα 
γεωργικά προϊόντα, όπου η πλήρης 
ελευθέρωση των συναλλαγών απειλεί την 
επισιτιστική κυριαρχία των 
αναπτυσσόμενων χωρών·

Or. fr
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Τροπολογία 12
Marielle De Sarnez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 β. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
να υποστηρίξουν κάθε μέτρο που
επιτρέπει την καταπολέμηση της
κλιματικής αλλαγής, της οποίας
πρωταρχικά θύματα είναι οι 
αναπτυσσόμενες χώρες, και, στο πλαίσιο 
αυτό, να ενισχύσουν τις μεταφορές 
κατάλληλων τεχνολογιών·

Or. fr

Τροπολογία 13
Yannick Jadot

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει την 
εξάρτηση των χωρών ΑΚΕ από τις 
εξαγωγές και τη συμβατότητα αυτής της 
εξάρτησης με τους αναπτυξιακούς 
στόχους των εγγράφων στρατηγικής ανά 
χώρα, προτού συνεχίσει τις 
διαπραγματεύσεις για πλήρεις Συμφωνίες 
Οικονομικής Εταιρικής Σύμπραξης
(ΣΟΕΣ)·

Or. en
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Τροπολογία 14
Joe Higgins

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να υποστηρίξουν μέτρα για να 
διευκολύνουν την πρόσβαση
αναπτυσσόμενων χωρών σε πιστώσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της ουσιαστικής 
κεφαλαιοποίησης πολυεθνικών 
πιστωτικών ιδρυμάτων με αναπτυξιακό 
προσανατολισμό·

4. τονίζει την ανάγκη ακύρωσης 
ολόκληρου του χρέους των
αναπτυσσόμενων χωρών ούτως ώστε να 
προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη και να 
υποστηριχθεί η πρόσβαση σε δάνεια 
μέσω εναλλακτικών και δημοκρατικών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που 
ανήκουν στο δημόσιο και ενεργούν με 
γνώμονα την κοινωνική και οικονομική 
χειραφέτηση των αναπτυσσομένων 
χωρών·

Or. en

Τροπολογία 15
Yannick Jadot

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να υποστηρίξουν μέτρα για να 
διευκολύνουν την πρόσβαση
αναπτυσσόμενων χωρών σε πιστώσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της ουσιαστικής 
κεφαλαιοποίησης πολυεθνικών 
πιστωτικών ιδρυμάτων με αναπτυξιακό 
προσανατολισμό·

4. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εκτιμήσουν το ευάλωτο των 
οικονομιών των αναπτυσσομένων χωρών 
σε εξωτερικούς κλονισμούς και να
υποστηρίξουν μέτρα για να ενισχύσουν το 
δυναμικό των αναπτυσσόμενων χωρών να 
χρηματοδοτούν τις ανάγκες τους σε 
κεφάλαια· καλεί την Επιτροπή, βάσει της 
ανωτέρω εκτίμησης, να αναθεωρήσει τις 
συμφωνίες ελευθέρωσης των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που
έχουν συναφθεί με χώρες με τις οποίες 
υπάρχουν ΣΟΕΣ·

Or. en
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Τροπολογία 16
Syed Kamall

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να υποστηρίξουν μέτρα για να 
διευκολύνουν την πρόσβαση 
αναπτυσσόμενων χωρών σε πιστώσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της ουσιαστικής 
κεφαλαιοποίησης πολυεθνικών πιστωτικών 
ιδρυμάτων με αναπτυξιακό 
προσανατολισμό·

4. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να υποστηρίξουν μέτρα για να 
διευκολύνουν την πρόσβαση 
αναπτυσσόμενων χωρών σε πιστώσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της ουσιαστικής 
κεφαλαιοποίησης πολυεθνικών πιστωτικών 
ιδρυμάτων με αναπτυξιακό 
προσανατολισμό, και τη δημιουργία
πλαισίου που θα επιτρέπει την παροχή 
αδειών σε διάφορους παρόχους 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για την 
κάλυψη επιτόπου αναγκών των πολιτών·
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Τροπολογία 17
Yannick Jadot

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. χαιρετίζει τη Συμφωνία για το 
Παγκόσμιο Σύστημα Εμπορικών 
Προτιμήσεων (ΠΣΕΠ), έναν μηχανισμό 
που δημιουργήθηκε από 22 
αναπτυσσόμενες χώρες για τη μείωση 
δασμών και άλλων εμποδίων στις 
εξαγωγές αγαθών που αποτελούν 
αντικείμενο μεταξύ τους συναλλαγών, σε 
μια προσπάθεια για την προώθηση του 
εμπορίου Νότου-Νότου.

5. χαιρετίζει τη Συμφωνία για το 
Παγκόσμιο Σύστημα Εμπορικών 
Προτιμήσεων (ΠΣΕΠ), έναν μηχανισμό 
που δημιουργήθηκε από 22 
αναπτυσσόμενες χώρες για τη μείωση 
δασμών και άλλων εμποδίων στις 
εξαγωγές αγαθών που αποτελούν 
αντικείμενο μεταξύ τους συναλλαγών, σε 
μια προσπάθεια για να καταστεί το 
εμπόριο Νότου-Νότου πιο ανεξάρτητο 
από τις αναταραχές του παγκόσμιου 
εμπορίου.
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Τροπολογία 18
Joe Higgins

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. χαιρετίζει τη Συμφωνία για το 
Παγκόσμιο Σύστημα Εμπορικών 
Προτιμήσεων (ΠΣΕΠ), έναν μηχανισμό 
που δημιουργήθηκε από 22 
αναπτυσσόμενες χώρες για τη μείωση 
δασμών και άλλων εμποδίων στις 
εξαγωγές αγαθών που αποτελούν 
αντικείμενο μεταξύ τους συναλλαγών, σε 
μια προσπάθεια για την προώθηση του 
εμπορίου Νότου-Νότου.

5. λαμβάνει υπόψη τη Συμφωνία για το 
Παγκόσμιο Σύστημα Εμπορικών 
Προτιμήσεων (ΠΣΕΠ), έναν μηχανισμό 
που δημιουργήθηκε από 22 
αναπτυσσόμενες χώρες για τη μείωση 
δασμών και άλλων εμποδίων στις 
εξαγωγές αγαθών που αποτελούν 
αντικείμενο μεταξύ τους συναλλαγών, σε 
μια προσπάθεια για την προώθηση του 
εμπορίου Νότου-Νότου.

Or. en


