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Muudatusettepanek 1
Yannick Jadot

Arvamuse projekt
Lõige -1 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

-1. tunnistab, et 20 aastat kestnud 
ülemaailmse kaubanduse 
liberaliseerimine ja orienteerumine 
peamiselt ekspordile, eelkõige 
arengumaades, on viinud tohutu 
globaalse tasakaalustamatuse tekkimisele, 
mis on ülemaailmse majandus- ja 
finantskriisi põhjuseks;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Yannick Jadot

Arvamuse projekt
Lõige -1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

-1 a. on veendunud, et praegune 
ülemaailmse kaubanduse ja 
majandusintegratsiooni poliitika tuleb 
läbi vaadata, kuna see ei ole selgelt 
suutnud pakkuda arengumaades 
stabiilseid ning ühiskonna ja keskkonna 
seisukohalt säästvaid arengumudeleid;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Yannick Jadot

Arvamuse projekt
Lõige -1 b (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

-1 b. on seisukohal, et orienteeritus pigem 
piirkondlikule kui globaalsele 
integratsioonile kaitseks arengumaid 
tulemuslikumalt globaalse ebastabiilsuse 
tagajärgede eest; soovitab olemasolevate 
rahvusvaheliste kaubalepingute 
reformimist ja riiklike 
kaubandusnõukogude taasloomist kõige 
tähtsamate kaupade jaoks, kuna see 
võimaldaks arengumaadel vähendada 
kaubandustingimuste kõikumist;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. märgib, et eksporditulu oluline 
vähenemine arengumaades ähvardab 
peatada lõunapoolsete riikide kasvu ja 
arengu; kutsub komisjoni üles 
kaubanduslepingute ning eelkõige 
majanduspartnerluslepingute 
läbirääkimistel ja rakendamisel tugevdama 
ELi arengupoliitika sidusust ning 
inimväärse töö edendamist ja tagama 
austust iga riigi prioriteetide vastu ning 
piisavat konsulteerimist peamiste osalejate 
ja kodanikuühiskonnaga;

1. märgib, et eksporditulu oluline 
vähenemine paljudes arengumaades, 
eelkõige vähimarenenud maades, 
ähvardab peatada lõunapoolsete riikide 
kasvu ja arengu; kutsub komisjoni üles 
kaubanduslepingute ning eelkõige 
majanduspartnerluslepingute 
läbirääkimistel ja rakendamisel tugevdama 
ELi arengupoliitika sidusust ning muu 
hulgas inimväärse töö edendamist ja 
tagama piisava asümmeetria ja 
üleminekuperioodid kaubandusalastes 
kohustustes ning austuse iga riigi 
prioriteetide vastu ning piisava 
konsulteerimise peamiste osalejate ja 
kodanikuühiskonnaga;

Or. en
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Muudatusettepanek 5
Syed Kamall

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. märgib, et eksporditulu oluline 
vähenemine arengumaades ähvardab 
peatada lõunapoolsete riikide kasvu ja 
arengu; kutsub komisjoni üles 
kaubanduslepingute ning eelkõige 
majanduspartnerluslepingute 
läbirääkimistel ja rakendamisel tugevdama 
ELi arengupoliitika sidusust ning 
inimväärse töö edendamist ja tagama 
austust iga riigi prioriteetide vastu ning 
piisavat konsulteerimist peamiste osalejate 
ja kodanikuühiskonnaga;

1. märgib, et eksporditulu oluline 
vähenemine arengumaades on 
kahandanud lõunapoolsete riikide kasvu ja 
arengut; kutsub komisjoni üles 
kaubanduslepingute ning eelkõige 
majanduspartnerluslepingute 
läbirääkimistel ja rakendamisel tugevdama 
ELi arengupoliitika sidusust ning jõukuse 
ja töökohtade loomist ja tagama austuse
iga riigi prioriteetide vastu ning piisava 
konsulteerimise peamiste osalejate, 
kohalike ettevõtjate ja 
kodanikuühiskonnaga;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Joe Higgins

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. märgib, et eksporditulu oluline 
vähenemine arengumaades ähvardab 
peatada lõunapoolsete riikide kasvu ja 
arengu; kutsub komisjoni üles 
kaubanduslepingute ning eelkõige 
majanduspartnerluslepingute 
läbirääkimistel ja rakendamisel tugevdama
ELi arengupoliitika sidusust ning 
inimväärse töö edendamist ja tagama 
austust iga riigi prioriteetide vastu ning 
piisavat konsulteerimist peamiste osalejate 
ja kodanikuühiskonnaga;

1. märgib, et majanduskriis on kõige 
tugevamini mõjutanud arengumaid ja 
eelkõige neid, kes on maailma 
majandusturuga kõige tihedamini 
integreerunud ja oma majanduse kõige 
rohkem rahvusvahelistele 
finantsinstitutsioonidele avanud; kutsub 
komisjoni üles kaubanduslepingute ning 
eelkõige majanduspartnerluslepingute 
läbirääkimistel ja rakendamisel viima ellu
ELi arengupoliitika sidusust ning 
inimväärse töö loomist ja tagama austuse
iga riigi prioriteetide vastu ning piisava 
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konsulteerimise peamiste osalejate ja 
kodanikuühiskonnaga;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on veendunud, et 
kaubandusläbirääkimiste Doha vooru 
õiglane ja arengule orienteeritud 
lõpuleviimine 2010. aastal võib aidata 
Maailma Kaubandusorganisatsioonil 
toetada majanduse toibumist kriisist ja 
jätkata protektsionismivastast võitlust 
ning aidata kaasa vaesuse leevendamisele 
arengumaades, kvaliteetsete töökohtade 
loomisele ja tarbijahindade vähenemisele;

2. on veendunud, et 
kaubandusläbirääkimiste Doha vooru 
tasakaalustatud, õiglane ja arengule 
orienteeritud lõpuleviimine kiirendaks
majanduse toibumist kriisist ja võiks aidata 
kaasa vaesuse leevendamisele 
arengumaades, kvaliteetsete töökohtade 
loomisele ja tarbijahindade vähenemisele; 
on seetõttu tõsiselt mures edusammude 
puudumise pärast Doha vooru 
läbirääkimistel;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Joe Higgins

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on veendunud, et 
kaubandusläbirääkimiste Doha vooru 
õiglane ja arengule orienteeritud 
lõpuleviimine 2010. aastal võib aidata 
Maailma Kaubandusorganisatsioonil 
toetada majanduse toibumist kriisist ja 
jätkata protektsionismivastast võitlust 
ning aidata kaasa vaesuse leevendamisele 
arengumaades, kvaliteetsete töökohtade 

2. on veendunud, et rahvusvahelise 
kaubanduse ümberorienteerimine 
inimeste majanduslike ja sotsiaalsete 
vajaduste täieliku austamise suunas võib 
kõige tulemuslikumalt aidata kaasa
vaesuse leevendamisele arengumaades, 
kvaliteetsete töökohtade loomisele ja 
tarbijahindade vähenemisele;
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loomisele ja tarbijahindade vähenemisele;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Yannick Jadot

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on veendunud, et
kaubandusläbirääkimiste Doha vooru 
õiglane ja arengule orienteeritud
lõpuleviimine 2010. aastal võib aidata 
Maailma Kaubandusorganisatsioonil 
toetada majanduse toibumist kriisist ja 
jätkata protektsionismivastast võitlust 
ning aidata kaasa vaesuse leevendamisele 
arengumaades, kvaliteetsete töökohtade 
loomisele ja tarbijahindade vähenemisele;

2. kahtleb, kas kaubandusläbirääkimiste 
Doha vooru lõpuleviimine võib aidata 
kaasa vaesuse leevendamisele 
arengumaades, kvaliteetsete töökohtade 
loomisele ja tarbijahindade vähenemisele, 
kui läbirääkimised põhinevad jätkuvalt 
2008. aasta juuli tekstidel;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Syed Kamall

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on veendunud, et 
kaubandusläbirääkimiste Doha vooru 
õiglane ja arengule orienteeritud 
lõpuleviimine 2010. aastal võib aidata 
Maailma Kaubandusorganisatsioonil 
toetada majanduse toibumist kriisist ja 
jätkata protektsionismivastast võitlust ning 
aidata kaasa vaesuse leevendamisele 
arengumaades, kvaliteetsete töökohtade 
loomisele ja tarbijahindade vähenemisele;

2. on veendunud, et 
kaubandusläbirääkimiste Doha vooru 
õiglane ja arengule orienteeritud 
lõpuleviimine 2010. aastal võib aidata 
Maailma Kaubandusorganisatsioonil 
toetada majanduse toibumist kriisist ja 
jätkata protektsionismivastast võitlust 
arenenud, arengu- ja vähimarenenud 
maades ning aidata kaasa vaesuse 
leevendamisele arengu- ja vähimarenenud 
maades, kvaliteetsete töökohtade loomisele 
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ja tarbijahindade vähenemisele;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Marielle De Sarnez

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. tuletab Euroopa Komisjonile meelde, 
et praegune kriis annab võimaluse 
määratleda uuesti Euroopa Liidu volitusi 
WTO raames peetavatel läbirääkimistel, 
eelkõige seoses põllumajandustoodetega, 
millega kauplemise täielik 
liberaliseerimine ohustab arengumaade 
sõltumatust toiduainetega varustamisel;

Or. fr

Muudatusettepanek 12
Marielle De Sarnez

Arvamuse projekt
Lõige 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. palub Euroopa Komisjonil ja 
liikmesriikidel toetada kõiki meetmeid, 
mis võimaldavad võidelda kliimamuutuse 
vastu, mille peamised ohvrid on 
arengumaad, ning sellega seoses 
tugevdada asjakohast tehnosiiret;

Or. fr
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Muudatusettepanek 13
Yannick Jadot

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. palub komisjonil koostada enne 
kõikehõlmavaid 
majanduspartnerluslepinguid käsitlevate 
läbirääkimiste jätkamist hinnangu AKV 
riikide ekspordisõltuvuse ja selle 
vastavuse kohta riigi 
strateegiadokumentides esitatud 
arengueesmärkidele;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Joe Higgins

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. palub komisjonil ja liikmesriikidel 
toetada meetmeid, mis hõlbustavad
arengumaade juurdepääsu krediidile, 
sealhulgas mitmepoolsete arengupankade 
olulist kapitalisatsiooni;

4. rõhutab vajadust tühistada kõik
arengumaade võlad, et edendada säästvat 
arengut ja toetada juurdepääsu krediidile 
alternatiivsete, demokraatlike ja avaliku 
sektori finantsasutuste kaudu, kes 
tegutsevad arengumaade sotsiaalse ja 
majandusliku emantsipatsiooni huvides;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Yannick Jadot

Arvamuse projekt
Lõige 4
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. palub komisjonil ja liikmesriikidel 
toetada meetmeid, mis hõlbustavad
arengumaade juurdepääsu krediidile, 
sealhulgas mitmepoolsete arengupankade 
olulist kapitalisatsiooni;

4. palub komisjonil ja liikmesriikidel 
hinnata arengumaade majanduse 
haavatavust välistele vapustustele ja
toetada meetmeid, mis suurendavad
arengumaade võimet rahastada oma 
kapitalivajadusi; palub komisjonil vaadata 
sellise hinnangu põhjal läbi 
majanduspartnerluslepinguga liitunud 
riikidega sõlmitud finantsteenuste 
liberaliseerimist käsitlevad lepingud;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Syed Kamall

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. palub komisjonil ja liikmesriikidel 
toetada meetmeid, mis hõlbustavad 
arengumaade juurdepääsu krediidile, 
sealhulgas mitmepoolsete arengupankade 
olulist kapitalisatsiooni;

4. palub komisjonil ja liikmesriikidel 
toetada meetmeid, mis hõlbustavad 
arengumaade juurdepääsu krediidile, 
sealhulgas mitmepoolsete arengupankade 
olulist kapitalisatsiooni, ja luua raamistik, 
mis võimaldaks mitmesuguste 
finantsteenuste pakkujate litsentseerimist, 
et rahuldada kohalike elanike vajadusi;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Yannick Jadot

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tunneb heameelt ülemaailmse 5. tunneb heameelt ülemaailmse 



AM\803477ET.doc 11/11 PE438.435v01-00

ET

kaubandussoodustuste süsteemi (GSTP) 
lepingu üle, mille 22 arengumaad sõlmisid 
tollimaksude ning muude nendevahelist 
kaupade eksporti takistavate tegurite 
vähendamiseks eesmärgiga intensiivistada
lõuna–lõuna suunal toimuvat 
kaubavahetust.

kaubandussoodustuste süsteemi (GSTP) 
lepingu üle, mille 22 arengumaad sõlmisid 
tollimaksude ning muude nendevahelist 
kaupade eksporti takistavate tegurite 
vähendamiseks eesmärgiga suurendada
lõuna–lõuna suunal toimuva 
kaubavahetuse sõltumatust ülemaailmse 
kaubanduse ebastabiilsusest.

Or. en

Muudatusettepanek 18
Joe Higgins

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tunneb heameelt ülemaailmse 
kaubandussoodustuste süsteemi (GSTP) 
lepingu üle, mille 22 arengumaad sõlmisid 
tollimaksude ning muude nendevahelist 
kaupade eksporti takistavate tegurite 
vähendamiseks eesmärgiga intensiivistada 
lõuna–lõuna suunal toimuvat 
kaubavahetust.

5. võtab teadmiseks ülemaailmse 
kaubandussoodustuste süsteemi (GSTP) 
lepingu, mille 22 arengumaad sõlmisid 
tollimaksude ning muude nendevahelist 
kaupade eksporti takistavate tegurite 
vähendamiseks eesmärgiga intensiivistada 
lõuna–lõuna suunal toimuvat 
kaubavahetust.

Or. en


