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Módosítás 1
Yannick Jadot

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. elismeri, hogy a globális 
kereskedelemliberalizálás és 
exportorientálódás húsz éve – különösen a 
fejlődő országokban – hatalmas globális 
egyensúlytalanság kialakulásához 
vezetett, ami a globális gazdasági és 
pénzügyi válság egyik kiváltó oka;

Or. en

Módosítás 2
Yannick Jadot

Véleménytervezet
-1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1a. meggyőződése, hogy a jelenlegi 
globális kereskedelmi és gazdasági 
integrációs politikákat felül kell vizsgálni 
annak fényében, hogy képtelenek voltak 
stabil, társadalmi és környezeti 
szempontból egyaránt fenntartható 
fejlődési mintát nyújtani a fejlődő 
országok számára;

Or. en

Módosítás 3
Yannick Jadot

Véleménytervezet
-1 b bekezdés (új)



PE438.435v01-00 AM\803477HU.doc

HU

Véleménytervezet Módosítás

-1b. úgy véli, hogy a globális helyett a 
regionális integrációra való törekvés 
hatékonyabban tudná megóvni a fejlődő 
országokat és globális zavarok 
következményeitől; javasolja a jelenlegi 
nemzetközi áruforgalmi egyezmények 
reformját és a nemzeti kereskedelmi 
tanácsok visszaállítását a legfontosabb 
nyersanyagok esetében, mivel ezek 
lehetőséget biztosíthatnának arra, hogy a 
fejlődő országok csökkentsék a 
kereskedelmi feltételrendszer volatilitását;

Or. en

Módosítás 4
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy a fejlődő országok 
exportbevételeinek jelentős csökkenése a 
dél fejlődésének meghiúsulásával fenyeget; 
kéri a Bizottságot, hogy – a kereskedelmi 
megállapodásokról és különösen a 
gazdasági partnerségi megállapodásokról 
folytatott tárgyalások során és azok 
végrehajtásakor – erősítse meg az európai 
uniós politikák fejlesztési célú 
koherenciáját és a méltányos munka 
támogatását, és biztosítsa minden ország 
prioritásainak tiszteletben tartását és a 
kulcsfontosságú szereplőkkel és a civil 
társadalommal való megfelelő 
konzultációt;

1. megjegyzi, hogy sok fejlődő országban 
az exportbevételek jelentős csökkenése a 
dél, és különösen a legkevésbé fejlett 
országok növekedésének és fejlődésének 
meghiúsulásával fenyeget; kéri a 
Bizottságot, hogy – a kereskedelmi 
megállapodásokról és különösen a 
gazdasági partnerségi megállapodásokról 
folytatott tárgyalások során és azok 
végrehajtásakor – erősítse meg az európai 
uniós politikák fejlesztési célú 
koherenciáját és többek között a méltányos 
munka támogatását, és biztosítsa a 
megfelelő aszimmetriát és átmeneti 
időszakokat a kereskedelmi 
kötelezettségvállalásokban, valamint
minden ország prioritásainak tiszteletben 
tartását és a kulcsfontosságú szereplőkkel 
és a civil társadalommal való megfelelő 
konzultációt;
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Or. en

Módosítás 5
Syed Kamall

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy a fejlődő országok 
exportbevételeinek jelentős csökkenése a 
dél fejlődésének meghiúsulásával 
fenyeget; kéri a Bizottságot, hogy – a 
kereskedelmi megállapodásokról és 
különösen a gazdasági partnerségi 
megállapodásokról folytatott tárgyalások 
során és azok végrehajtásakor – erősítse 
meg az európai uniós politikák fejlesztési 
célú koherenciáját és a méltányos munka 
támogatását, és biztosítsa minden ország 
prioritásainak tiszteletben tartását és a 
kulcsfontosságú szereplőkkel és a civil 
társadalommal való megfelelő 
konzultációt;

1. megjegyzi, hogy a fejlődő országok 
exportbevételeinek jelentős csökkenése 
visszaszorította a dél növekedését és 
fejlődését; kéri a Bizottságot, hogy – a 
kereskedelmi megállapodásokról és 
különösen a gazdasági partnerségi 
megállapodásokról folytatott tárgyalások 
során és azok végrehajtásakor – erősítse 
meg az európai uniós politikák fejlesztési 
célú koherenciáját, a jólét megteremtését 
és a munkahelyteremtést, továbbá
biztosítsa minden ország prioritásainak 
tiszteletben tartását, valamint a 
kulcsfontosságú szereplőkkel, a helyi 
vállalkozókkal és a civil társadalommal 
való megfelelő konzultációt;

Or. en

Módosítás 6
Joe Higgins

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy a fejlődő országok 
exportbevételeinek jelentős csökkenése a 
dél fejlődésének meghiúsulásával 
fenyeget; kéri a Bizottságot, hogy – a 
kereskedelmi megállapodásokról és 
különösen a gazdasági partnerségi 
megállapodásokról folytatott tárgyalások 

1. megjegyzi, hogy a gazdasági válság a 
fejlődő országokat, és különösen a 
világpiacba legjobban integrált, 
gazdaságukat a nemzetközi pénzügyi 
intézmények előtt legjobban megnyitó 
országokat sújtotta leginkább; kéri a 
Bizottságot, hogy – a kereskedelmi 
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során és azok végrehajtásakor – erősítse
meg az európai uniós politikák fejlesztési
célú koherenciáját és a méltányos munka 
támogatását, és biztosítsa minden ország 
prioritásainak tiszteletben tartását és a 
kulcsfontosságú szereplőkkel és a civil 
társadalommal való megfelelő 
konzultációt;

megállapodásokról és különösen a 
gazdasági partnerségi megállapodásokról 
folytatott tárgyalások során és azok 
végrehajtásakor – teremtse meg az európai 
uniós politikák fejlesztési célú 
koherenciáját és gondoskodjon a 
méltányos munkáról, továbbá biztosítsa 
minden ország prioritásainak tiszteletben 
tartását és a kulcsfontosságú szereplőkkel 
és a civil társadalommal való megfelelő 
konzultációt;

Or. en

Módosítás 7
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. meggyőződése, hogy 2010-ben a dohai 
forduló méltányos és fejlesztésközpontú 
lezárása segítheti a WTO-t a válságból 
való gazdasági kilábalás támogatásában 
és a protekcionizmus elleni harcban, és 
hozzájárulhat a fejlődő országokban a 
szegénység csökkentéséhez, továbbá jó 
minőségű munkahelyek létrehozásához és 
a fogyasztói árak csökkentéséhez;

2. meggyőződése, hogy 2010-ben a dohai 
forduló kiegyensúlyozott, méltányos és 
fejlesztésközpontú lezárása gyorsítaná a 
válságból való gazdasági kilábalást, és 
hozzájárulhat a fejlődő országokban a 
szegénység csökkentéséhez, továbbá jó 
minőségű munkahelyek létrehozásához és 
a fogyasztói árak csökkentéséhez; ezért 
rendkívüli mértékben aggódik amiatt, 
hogy a dohai tárgyalási fordulón nem 
történik előrelépés;

Or. en

Módosítás 8
Joe Higgins

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. meggyőződése, hogy 2010-ben a dohai 
forduló méltányos és fejlesztésközpontú 
lezárása segítheti a WTO-t a válságból 
való gazdasági kilábalás támogatásában
és a protekcionizmus elleni harcban, és 
hozzájárulhat a fejlődő országokban a 
szegénység csökkentéséhez, továbbá jó 
minőségű munkahelyek létrehozásához és 
a fogyasztói árak csökkentéséhez;

2. meggyőződése, hogy ha a nemzetközi 
kereskedelem az emberek gazdasági és
társadalmi szükségleteinek teljes 
tiszteletben tartása irányába mozdulna el, 
az hatékonyabban járulhatna hozzá a 
fejlődő országokban a szegénység 
csökkentéséhez, továbbá jó minőségű 
munkahelyek létrehozásához és a 
fogyasztói árak csökkentéséhez;

Or. en

Módosítás 9
Yannick Jadot

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. meggyőződése, hogy 2010-ben a dohai 
forduló méltányos és fejlesztésközpontú
lezárása segítheti a WTO-t a válságból 
való gazdasági kilábalás támogatásában 
és a protekcionizmus elleni harcban, és 
hozzájárulhat a fejlődő országokban a 
szegénység csökkentéséhez, továbbá jó 
minőségű munkahelyek létrehozásához és 
a fogyasztói árak csökkentéséhez;

2. továbbra sincs meggyőződve arról, hogy 
a dohai forduló lezárása hozzájárulhatna a 
fejlődő országokban a szegénység 
csökkentéséhez, továbbá jó minőségű 
munkahelyek létrehozásához és a 
fogyasztói árak csökkentéséhez, 
amennyiben a tárgyalások továbbra is a 
2008. júliusi szövegek alapján haladnak 
tovább;

Or. en

Módosítás 10
Syed Kamall

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. meggyőződése, hogy 2010-ben a dohai 2. meggyőződése, hogy 2010-ben a dohai 
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forduló méltányos és fejlesztésközpontú 
lezárása segítheti a WTO-t a válságból való 
gazdasági kilábalás támogatásában és a 
protekcionizmus elleni harcban, és 
hozzájárulhat a fejlődő országokban a 
szegénység csökkentéséhez, továbbá jó 
minőségű munkahelyek létrehozásához és 
a fogyasztói árak csökkentéséhez;

forduló méltányos és fejlesztésközpontú 
lezárása segítheti a WTO-t a válságból való 
gazdasági kilábalás támogatásában és a 
protekcionizmus elleni harcban a fejlett,
fejlődő és kevésbé fejlett országokban, és
hozzájárulhat a fejlődő és kevésbé fejlett
országokban a szegénység csökkentéséhez, 
továbbá jó minőségű munkahelyek 
létrehozásához és a fogyasztói árak 
csökkentéséhez;

Or. en

Módosítás 11
Marielle De Sarnez

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. emlékezteti az Európai Bizottságot, 
hogy a jelenlegi válságot fel kell használni 
az Európai Uniónak a WTO-
tárgyalásokra adott felhatalmazás 
felülvizsgálatára, például a 
mezőgazdasági termékek vonatkozásában, 
amelyek kereskedelmének teljes 
liberalizálása fenyegeti a fejlődő országok 
élelmezési függetlenségét;

Or. fr

Módosítás 12
Marielle De Sarnez

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. felkéri az Európai Bizottságot és az 
Európai Unió tagállamait, hogy 
támogassanak minden olyan intézkedést, 
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amely lehetővé teszi az éghajlatváltozás 
elleni küzdelmet, hiszen e jelenség legfőbb 
áldozatai a fejlődő országok, és fokozzák 
az ezzel összefüggő technológiatranszfert;

Or. fr

Módosítás 13
Yannick Jadot

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felkéri a Bizottságot, hogy még a teljes 
körű gazdasági partnerségi 
megállapodások tárgyalásainak 
folytatását megelőzően végezze el az 
AKCS-országok exportfüggőségének, és e 
jelenségnek az országstratégiai 
dokumentumokba foglalt fejlesztési 
célokkal való összeegyeztethetőségének 
értékelését;

Or. en

Módosítás 14
Joe Higgins

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy támogassák a fejlődő országok
hitelhez jutásának megkönnyítésére 
irányuló intézkedéseket, beleértve a 
többoldalú fejlesztési bankok megfelelő 
tőkésítését;

4. hangsúlyozza, hogy el kell törölni a 
fejlődő országok adósságát a fenntartható 
fejlődés ösztönzése, valamint az alternatív, 
demokratikus, köztulajdonban lévő, a 
fejlődő országok társadalmi és gazdasági 
emancipációja érdekében tevékenykedő 
pénzügyi intézmények révén történő 
hitelhez jutás támogatása érdekében;
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Or. en

Módosítás 15
Yannick Jadot

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy támogassák a fejlődő országok
hitelhez jutásának megkönnyítésére
irányuló intézkedéseket, beleértve a 
többoldalú fejlesztési bankok megfelelő 
tőkésítését;

4. felkéri a Bizottságot, hogy értékelje a 
fejlődő országok gazdaságának külső 
sokkhatásokkal szembeni sebezhetőségét, 
valamint támogassa a fejlődő országok 
tőkeigényük finanszírozására irányuló
kapacitásának növelésére irányuló
intézkedéseket; felkéri a Bizottságot, hogy 
ezen értékelés fényében vizsgálja felül a 
GPM-országokkal a pénzügyi 
szolgáltatások liberalizálására 
vonatkozóan aláírt megállapodásokat;

Or. en

Módosítás 16
Syed Kamall

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy támogassák a fejlődő országok 
hitelhez jutásának megkönnyítésére 
irányuló intézkedéseket, beleértve a 
többoldalú fejlesztési bankok megfelelő
tőkésítését;

4. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy támogassák a fejlődő országok 
hitelhez jutásának megkönnyítésére 
irányuló intézkedéseket, beleértve a 
többoldalú fejlesztési bankok jelentős 
mértékű tőkésítését, valamint egy olyan 
keret kialakítását, amely a helyi polgárok 
igényeinek kielégítése érdekében lehetővé 
teszi különféle pénzügyi szolgáltatók 
működésének engedélyezését;

Or. en
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Módosítás 17
Yannick Jadot

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli a globális kereskedelmi 
preferenciarendszerekről szóló 
megállapodást, amely egy 22 fejlődő 
ország által a vámtarifák és az egymás 
közötti árukereskedelemben az exportot 
érintő egyéb akadályok csökkentése 
érdekében létrehozott mechanizmus,
melynek célja a dél-dél irányú
kereskedelem fellendítése.

5. üdvözli a globális kereskedelmi 
preferenciarendszerekről szóló 
megállapodást, amely egy 22 fejlődő 
ország által a vámtarifák és az egymás 
közötti árukereskedelemben az exportot 
érintő egyéb akadályok csökkentése 
érdekében létrehozott mechanizmus, és 
amelynek célja, hogy függetlenebbé tegye
a dél-dél irányú kereskedelmet a globális 
kereskedelmi zavaroktól.

Or. en

Módosítás 18
Joe Higgins

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli a globális kereskedelmi 
preferenciarendszerekről szóló 
megállapodást, amely egy 22 fejlődő 
ország által a vámtarifák és az egymás 
közötti árukereskedelemben az exportot 
érintő egyéb akadályok csökkentése 
érdekében létrehozott mechanizmus, 
melynek célja a dél-dél irányú 
kereskedelem fellendítése.

5. tudomásul veszi a globális kereskedelmi 
preferenciarendszerekről szóló 
megállapodást, amely egy 22 fejlődő 
ország által a vámtarifák és az egymás 
közötti árukereskedelemben az exportot 
érintő egyéb akadályok csökkentése 
érdekében létrehozott mechanizmus, 
melynek célja a dél-dél irányú 
kereskedelem fellendítése.

Or. en


