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Tarkistus 1
Yannick Jadot

Lausuntoluonnos
-1 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1. toteaa, että 20 vuotta jatkunut 
maailmankaupan vapauttaminen ja 
erityisesti kehitysmaiden tuotannon 
suuntaaminen pääasiassa vientiin ovat 
olleet luomassa sitä valtavaa globaalia 
epätasapainoa, joka on 
maailmanlaajuisen talous- ja 
rahoituskriisin taustalla;

Or. en

Tarkistus 2
Yannick Jadot

Lausuntoluonnos
-1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1 a. on vakuuttunut, että nykyisiä 
maailmankaupan ja taloudellisen 
yhdentymisen toimintalinjoja on 
tarkistettava, koska ne eivät selvästikään 
synnytä vakaita ja yhteiskunnan ja 
ympäristön kannalta kestäviä 
kehitysmalleja kehitysmaissa;

Or. en
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Tarkistus 3
Yannick Jadot

Lausuntoluonnos
-1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1 b. arvelee, että globaalin integraation 
sijasta olisi suuntauduttava alueelliseen 
integraatioon, jolla kehitysmaita voidaan 
tehokkaammin suojata globaalien 
häiriöiden seurauksilta; esittää nykyisten 
kansainvälisten perushyödykesopimusten 
uudistamista ja kansallisten 
kauppalautakuntien perustamista 
uudelleen tärkeimpiä perushyödykkeitä 
varten, sillä niiden avulla kehitysmaat 
saattaisivat saada hillittyä vaihtosuhteen 
heilahtelua;

Or. en

Tarkistus 4
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee merkille, että kehitysmaiden 
vientitulojen romahdus uhkaa viedä pohjan 
eteläisen pallonpuoliskon maiden kasvulta 
ja kehitykseltä; toivoo, että kun komissio 
neuvottelee ja panee täytäntöön 
kauppasopimuksia ja eritoten 
talouskumppanuussopimuksia, se lujittaisi 
kehitykseen vaikuttavien EU:n 
politiikkojen johdonmukaisuutta, edistäisi 
ihmisarvoista työtä ja varmistaisi kunkin 
maan ensisijaisten tavoitteiden 
kunnioittamisen sekä tärkeimpien 
toimijoiden ja kansalaisyhteiskunnan 

1. panee merkille, että monien
kehitysmaiden ja etenkin vähiten 
kehittyneiden maiden vientitulojen 
romahdus uhkaa viedä pohjan eteläisen 
pallonpuoliskon maiden kasvulta ja 
kehitykseltä; toivoo, että kun komissio 
neuvottelee ja panee täytäntöön 
kauppasopimuksia ja eritoten 
talouskumppanuussopimuksia, se lujittaisi 
kehitykseen vaikuttavien EU:n 
politiikkojen johdonmukaisuutta ja muun 
muassa edistäisi ihmisarvoista työtä ja
varmistaisi asianmukaisen epäsymmetrian
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asianmukaisen kuulemisen; ja siirtymäkaudet kaupan alan 
sitoumuksissa, kunkin maan ensisijaisten 
tavoitteiden kunnioittamisen sekä 
tärkeimpien toimijoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan asianmukaisen 
kuulemisen;

Or. en

Tarkistus 5
Syed Kamall

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee merkille, että kehitysmaiden 
vientitulojen romahdus uhkaa viedä 
pohjan eteläisen pallonpuoliskon maiden
kasvulta ja kehitykseltä; toivoo, että kun 
komissio neuvottelee ja panee täytäntöön 
kauppasopimuksia ja eritoten 
talouskumppanuussopimuksia, se lujittaisi 
kehitykseen vaikuttavien EU:n 
politiikkojen johdonmukaisuutta, edistäisi 
ihmisarvoista työtä ja varmistaisi kunkin 
maan ensisijaisten tavoitteiden 
kunnioittamisen sekä tärkeimpien 
toimijoiden ja kansalaisyhteiskunnan 
asianmukaisen kuulemisen;

1. panee merkille, että kehitysmaiden 
vientitulojen romahdus on hidastanut
eteläisen pallonpuoliskon maiden kasvua 
ja kehitystä; toivoo, että kun komissio 
neuvottelee ja panee täytäntöön 
kauppasopimuksia ja eritoten 
talouskumppanuussopimuksia, se lujittaisi 
kehitykseen vaikuttavien EU:n 
politiikkojen johdonmukaisuutta, pyrkisi 
luomaan vaurautta ja työpaikkoja ja 
varmistaisi kunkin maan ensisijaisten 
tavoitteiden kunnioittamisen sekä 
tärkeimpien toimijoiden, paikallisten 
yrittäjien ja kansalaisyhteiskunnan 
asianmukaisen kuulemisen;

Or. en
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Tarkistus 6
Joe Higgins

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee merkille, että kehitysmaiden 
vientitulojen romahdus uhkaa viedä 
pohjan eteläisen pallonpuoliskon maiden 
kasvulta ja kehitykseltä; toivoo, että kun 
komissio neuvottelee ja panee täytäntöön 
kauppasopimuksia ja eritoten 
talouskumppanuussopimuksia, se lujittaisi
kehitykseen vaikuttavien EU:n
politiikkojen johdonmukaisuutta, edistäisi
ihmisarvoista työtä ja varmistaisi kunkin 
maan ensisijaisten tavoitteiden 
kunnioittamisen sekä tärkeimpien 
toimijoiden ja kansalaisyhteiskunnan 
asianmukaisen kuulemisen;

1. panee merkille, että kehitysmaat ja 
etenkin maat, jotka ovat pisimmälle 
integroituneet maailmantalouteen ja 
-markkinoille ja avanneet taloutensa 
kansainvälisille rahoituslaitoksille, 
kärsivät talouskriisistä eniten; toivoo, että 
kun komissio neuvottelee ja panee 
täytäntöön kauppasopimuksia ja eritoten 
talouskumppanuussopimuksia, se panisi
kehitykseen vaikuttavia EU:n politiikkoja 
johdonmukaisesti täytäntöön, edistäisi
ihmisarvoisten työpaikkojen luomista ja 
varmistaisi kunkin maan ensisijaisten 
tavoitteiden kunnioittamisen sekä 
tärkeimpien toimijoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan asianmukaisen 
kuulemisen;

Or. en

Tarkistus 7
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. on vakuuttunut, että mikäli vuonna 2010 
päättyvällä Dohan kierroksella saadaan 
aikaan oikeudenmukainen ja kehitykseen 
keskittyvä lopputulos, se voisi auttaa 
Maailman kauppajärjestöä edistämään
talouden elpymistä kriisistä ja jatkamaan 
protektionismin vastaista toimintaa sekä
osaltaan lievittää köyhyyttä kehitysmaissa, 

2. on vakuuttunut, että mikäli Dohan 
kierroksella saadaan aikaan tasapainoinen,
oikeudenmukainen ja kehitykseen 
keskittyvä lopputulos, se nopeuttaa
talouden elpymistä kriisistä ja osaltaan 
lievittää köyhyyttä kehitysmaissa, luo
kunnollisia työpaikkoja ja alentaa 
kuluttajahintoja; on siksi hyvin huolissaan 
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luoda kunnollisia työpaikkoja ja alentaa 
kuluttajahintoja;

siitä, että Dohan kierroksen neuvottelut 
eivät edisty;

Or. en

Tarkistus 8
Joe Higgins

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. on vakuuttunut, että mikäli vuonna 2010 
päättyvällä Dohan kierroksella saadaan 
aikaan oikeudenmukainen ja kehitykseen 
keskittyvä lopputulos, se voisi auttaa 
Maailman kauppajärjestöä edistämään 
talouden elpymistä kriisistä ja jatkamaan 
protektionismin vastaista toimintaa sekä 
osaltaan lievittää köyhyyttä kehitysmaissa, 
luoda kunnollisia työpaikkoja ja alentaa 
kuluttajahintoja;

2. on vakuuttunut, että kansainvälisen 
kaupan painotuksen siirtäminen kansojen 
taloudellisten ja sosiaalisten tarpeiden 
täysimittaiseen kunnioittamiseen voisi
tehokkaammin lievittää köyhyyttä 
kehitysmaissa, luoda kunnollisia 
työpaikkoja ja alentaa kuluttajahintoja;

Or. en

Tarkistus 9
Yannick Jadot

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. on vakuuttunut, että mikäli vuonna 
2010 päättyvällä Dohan kierroksella 
saadaan aikaan oikeudenmukainen ja 
kehitykseen keskittyvä lopputulos, se voisi
auttaa Maailman kauppajärjestöä 
edistämään talouden elpymistä kriisistä ja 
jatkamaan protektionismin vastaista 
toimintaa sekä osaltaan lievittää köyhyyttä 
kehitysmaissa, luoda kunnollisia 
työpaikkoja ja alentaa kuluttajahintoja;

2. ei ole vieläkään vakuuttunut siitä, että 
Dohan kierroksen lopputulos voisi 
osaltaan lievittää köyhyyttä kehitysmaissa, 
luoda kunnollisia työpaikkoja ja alentaa 
kuluttajahintoja, jos neuvotteluja jatketaan 
heinäkuun 2008 tekstien pohjalta;
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Or. en

Tarkistus 10
Syed Kamall

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. on vakuuttunut, että mikäli vuonna 2010 
päättyvällä Dohan kierroksella saadaan 
aikaan oikeudenmukainen ja kehitykseen 
keskittyvä lopputulos, se voisi auttaa 
Maailman kauppajärjestöä edistämään 
talouden elpymistä kriisistä ja jatkamaan 
protektionismin vastaista toimintaa sekä 
osaltaan lievittää köyhyyttä kehitysmaissa, 
luoda kunnollisia työpaikkoja ja alentaa 
kuluttajahintoja;

2. on vakuuttunut, että mikäli vuonna 2010 
päättyvällä Dohan kierroksella saadaan 
aikaan oikeudenmukainen ja kehitykseen 
keskittyvä lopputulos, se voisi auttaa 
Maailman kauppajärjestöä edistämään 
talouden elpymistä kriisistä ja jatkamaan 
protektionismin vastaista toimintaa
teollisuus-, kehitys- ja vähemmän 
kehittyneissä maissa sekä osaltaan lievittää 
köyhyyttä kehitysmaissa ja vähemmän 
kehittyneissä maissa, luoda kunnollisia 
työpaikkoja ja alentaa kuluttajahintoja;

Or. en

Tarkistus 11
Marielle De Sarnez

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. muistuttaa komissiota, että kriisi 
antaa tilaisuuden määritellä uudelleen 
Euroopan unionin WTO-
neuvotteluvaltuudet etenkin 
maataloustuotteita koskevia neuvotteluja 
varten, sillä niiden kaupan täydellinen 
vapauttaminen uhkaa kehitysmaiden 
elintarvikeomavaraisuutta;

Or. fr
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Tarkistus 12
Marielle De Sarnez

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
tukemaan kaikkia toimia, joilla pyritään 
torjumaan ilmastonmuutosta, jonka 
vaikutuksista kehitysmaat kärsivät eniten, 
ja lisäämään tarkoituksenmukaista 
teknologian siirtoa;

Or. fr

Tarkistus 13
Yannick Jadot

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. pyytää komissiota laatimaan arvion 
AKT-maiden vientiriippuvuudesta ja sen 
yhteensopivuudesta maakohtaisten 
strategia-asiakirjojen kehitystavoitteiden 
kanssa ennen kuin neuvotteluja 
talouskumppanuussopimuksista 
jatketaan;

Or. en

Tarkistus 14
Joe Higgins

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
tukemaan toimia kehitysmaiden 
luotonsaannin helpottamiseksi, 
monenkeskisten kehityspankkien 
merkittävä pääomittaminen mukaan 
lukien;

4. korostaa tarvetta mitätöidä 
kehitysmaiden kaikki velat, sillä näin 
voidaan tukea kestävää kehitystä ja 
luotonsaantia vaihtoehtoisilta, 
demokraattisilta ja julkisessa 
omistuksessa olevilta rahoituslaitoksilta, 
jotka edistävät toiminnallaan 
kehitysmaiden sosiaalista ja taloudellista 
emansipaatiota;

Or. en

Tarkistus 15
Yannick Jadot

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
tukemaan toimia kehitysmaiden
luotonsaannin helpottamiseksi, 
monenkeskisten kehityspankkien 
merkittävä pääomittaminen mukaan 
lukien;

4. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita
arvioimaan kehitysmaiden talouden 
herkkyyttä ulkoisille häiriöille ja
tukemaan toimia, joilla lisätään
kehitysmaiden kykyä rahoittaa omat 
pääomatarpeensa; kehottaa komissiota 
tarkastelemaan uudelleen sopimuksia 
rahoituspalvelujen vapauttamisesta 
talouskumppanuussopimusmaiden kanssa 
edellä mainitun arvioinnin 
mahdollistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 16
Syed Kamall

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
tukemaan toimia kehitysmaiden 
luotonsaannin helpottamiseksi, 
monenkeskisten kehityspankkien 
merkittävä pääomittaminen mukaan lukien;

4. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
tukemaan toimia kehitysmaiden 
luotonsaannin helpottamiseksi, 
monenkeskisten kehityspankkien 
merkittävä pääomittaminen mukaan lukien, 
ja luomaan puitteet toimilupien 
myöntämiselle erilaisille 
rahoituspalvelujen tarjoajille, jotta 
voidaan vastata paikallisten asiakkaiden 
tarpeisiin;

Or. en

Tarkistus 17
Yannick Jadot

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää tervetulleena sopimusta 
maailmanlaajuisesta 
tullietuusjärjestelmästä, jonka 
22 kehitysmaata perustivat tullien ja niiden 
välisen viennin muiden esteiden 
vähentämiseksi tarkoituksena vahvistaa
eteläisten maiden keskinäistä kauppaa.

5. pitää tervetulleena sopimusta 
maailmanlaajuisesta 
tullietuusjärjestelmästä, jonka 
22 kehitysmaata perustivat tullien ja niiden 
välisen viennin muiden esteiden 
vähentämiseksi tarkoituksena vähentää
eteläisten maiden keskinäisen kaupan 
alttiutta maailmankaupan häiriöille.

Or. en

Tarkistus 18
Joe Higgins

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää tervetulleena sopimusta 5. panee merkille sopimuksen
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maailmanlaajuisesta 
tullietuusjärjestelmästä, jonka 
22 kehitysmaata perustivat tullien ja niiden 
välisen viennin muiden esteiden 
vähentämiseksi tarkoituksena vahvistaa 
eteläisten maiden keskinäistä kauppaa.

maailmanlaajuisesta 
tullietuusjärjestelmästä, jonka 
22 kehitysmaata perustivat tullien ja niiden 
välisen viennin muiden esteiden 
vähentämiseksi tarkoituksena vahvistaa 
eteläisten maiden keskinäistä kauppaa.

Or. en


