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Pakeitimas 1
Yannick Jadot

Nuomonės projektas
-1 dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1. pripažįsta, kad 20 metų trukęs pasaulio 
prekybos liberalizavimas ir, visų pirma, 
besivystančiose šalyse, dominavęs 
orientavimasis į eksportą, prisidėjo prie to, 
kad susidarė milžiniškas pasaulio 
ekonomikos disbalansas, dėl kurio kilo 
pasaulio ekonomikos ir finansų krizė;

Or. en

Pakeitimas 2
Yannick Jadot

Nuomonės projektas
-1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1a. įsitikinęs, kad reikia persvarstyti 
dabartinę pasaulio prekybos ir 
ekonominės integracijos politiką, 
atsižvelgiant į tai, kad akivaizdu, jog 
besivystančiose šalyse nepavyksta 
užtikrinti stabilaus ir socialiniu ir 
aplinkos aspektais tvaraus vystymosi 
sąlygų;

Or. en

Pakeitimas 3
Yannick Jadot

Nuomonės projektas
-1 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

-1b. laikosi nuomonės, kad jeigu vietoj 
pasaulinės integracijos būtų 
orientuojamasi į regionų integraciją, būtų 
užtikrinama daug veiksmingesnė 
besivystančių šalių apsauga nuo 
pasaulinių neramumų pasekmių; siūlo 
tobulinti dabar galiojančius tarptautinius 
susitarimus prekių klausimu ir atkurti 
nacionalinius prekybos rūmus, kurie būtų 
atsakingi už svarbiausias prekes, nes tai –
būdai, kuriais gali pasinaudoti 
besivystančios šalys, prekybos sąlygų 
nepastovumui mažinti;

Or. en

Pakeitimas 4
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad besivystančiose šalyse 
smarkiai sumažėjus pajamoms iš eksporto 
kyla grėsmė Pietų regionų augimui ir 
vystymuisi; ragina Komisiją derantis dėl 
prekybos susitarimų, ypač ekonominės 
partnerystės susitarimų, ir juos 
įgyvendinant stiprinti ES politikos 
suderinamumą vystymosi labui ir tinkamo 
darbo skatinimą ir užtikrinti, kad būtų 
gerbiami kiekvienos šalies prioritetai ir 
tinkamai konsultuojamasi su pagrindiniais 
veikėjais ir pilietine visuomene;

1. pažymi, kad daugelyje besivystančių 
šalių, visų pirma, mažiausiai 
išsivysčiusiose šalyse, smarkiai sumažėjus 
pajamoms iš eksporto kyla grėsmė Pietų 
regionų augimui ir vystymuisi; ragina 
Komisiją derantis dėl prekybos susitarimų, 
ypač ekonominės partnerystės susitarimų, 
ir juos įgyvendinant stiprinti ES politikos 
suderinamumą vystymosi labui ir, inter 
alia, tinkamo darbo skatinimą ir užtikrinti,
tinkamą prekybos įsipareigojimų 
asimetriją ir tinkamą šiems 
įsipareigojimams taikomą pereinamąjį 
laikotarpį, taip pat kad būtų gerbiami 
kiekvienos šalies prioritetai ir tinkamai 
konsultuojamasi su pagrindiniais veikėjais 
ir pilietine visuomene;

Or. en
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Pakeitimas 5
Syed Kamall

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad besivystančiose šalyse 
smarkiai sumažėjus pajamoms iš eksporto
kyla grėsmė Pietų regionų augimui ir 
vystymuisi; ragina Komisiją derantis dėl 
prekybos susitarimų, ypač ekonominės 
partnerystės susitarimų, ir juos 
įgyvendinant stiprinti ES politikos 
suderinamumą vystymosi labui ir tinkamo
darbo skatinimą ir užtikrinti, kad būtų 
gerbiami kiekvienos šalies prioritetai ir 
tinkamai konsultuojamasi su pagrindiniais 
veikėjais ir pilietine visuomene;

1. pažymi, kad besivystančiose šalyse 
smarkiai sumažėjus pajamoms iš eksporto
sustojo Pietų regionų augimas ir 
vystymasis; ragina Komisiją derantis dėl 
prekybos susitarimų, ypač ekonominės 
partnerystės susitarimų, ir juos 
įgyvendinant stiprinti ES politikos 
suderinamumą vystymosi labui ir skatinti 
gerovės ir darbo vietų kūrimą ir užtikrinti, 
kad būtų gerbiami kiekvienos šalies 
prioritetai ir tinkamai konsultuojamasi su 
pagrindiniais veikėjais, vietos verslininkais
ir pilietine visuomene;

Or. en

Pakeitimas 6
Joe Higgins

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad besivystančiose šalyse 
smarkiai sumažėjus pajamoms iš eksporto 
kyla grėsmė Pietų regionų augimui ir 
vystymuisi; ragina Komisiją derantis dėl 
prekybos susitarimų, ypač ekonominės 
partnerystės susitarimų, ir juos 
įgyvendinant stiprinti ES politikos 
suderinamumą vystymosi labui ir tinkamo 
darbo skatinimą ir užtikrinti, kad būtų 
gerbiami kiekvienos šalies prioritetai ir 
tinkamai konsultuojamasi su pagrindiniais 
veikėjais ir pilietine visuomene;

1. pažymi, kad labiausiai nuo ekonomikos 
krizės nukentėjo besivystančios šalys, visų 
pirma, tos, kurios buvo labiausiai 
integravusios į pasaulio ekonomikos rinką 
ir atvėrusios savo ekonomiką 
tarptautinėms finansų institucijoms;
ragina Komisiją derantis dėl prekybos 
susitarimų, ypač ekonominės partnerystės 
susitarimų, ir juos įgyvendinant užtikrinti
ES politikos suderinamumą vystymosi 
labui ir kurti tinkamo darbo vietas ir 
užtikrinti, kad būtų gerbiami kiekvienos 
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šalies prioritetai ir tinkamai 
konsultuojamasi su pagrindiniais veikėjais 
ir pilietine visuomene;

Or. en

Pakeitimas 7
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. įsitikinęs, kad siekiant užtikrinti 
vystymąsi teisingai užbaigus Dohos derybų 
raundą 2010 m. galima būtų padėti PPO 
teikti pagalbą ekonomikai siekiant įveikti 
krizę ir tęsti kovą su protekcionizmu ir 
galima būtų prisidėti prie skurdo
mažinimo besivystančiose šalyse, 
kokybiškų darbo vietų kūrimo ir vartojimo 
kainų mažinimo;

2. įsitikinęs, kad siekiant užtikrinti 
vystymąsi teisingai ir išlaikant 
pusiausvyrą užbaigus Dohos derybų 
raundą būtų paspartintas ekonomikos 
atsigavimas po krizės ir būtų galima 
prisidėti prie skurdo mažinimo 
besivystančiose šalyse, kokybiškų darbo 
vietų kūrimo ir vartojimo kainų mažinimo;
taigi labai susirūpinęs dėl to, kad Dohos 
derybų raunde stokojama pažangos;

Or. en

Pakeitimas 8
Joe Higgins

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. įsitikinęs, kad siekiant užtikrinti 
vystymąsi teisingai užbaigus Dohos 
derybų raundą 2010 m. galima būtų padėti 
PPO teikti pagalbą ekonomikai siekiant 
įveikti krizę ir tęsti kovą su 
protekcionizmu ir galima būtų prisidėti 
prie skurdo mažinimo besivystančiose 
šalyse, kokybiškų darbo vietų kūrimo ir 
vartojimo kainų mažinimo;

2. įsitikinęs, kad perorientavus tarptautinę 
prekybą, t. y., jei būtų visapusiškai 
užtikrinami žmonių ekonominiai ir 
socialiniai poreikiai, būtų galima
veiksmingiau prisidėti prie skurdo 
mažinimo besivystančiose šalyse, 
kokybiškų darbo vietų kūrimo ir vartojimo 
kainų mažinimo;
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Or. en

Pakeitimas 9
Yannick Jadot

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. įsitikinęs, kad siekiant užtikrinti 
vystymąsi teisingai užbaigus Dohos derybų 
raundą 2010 m. galima būtų padėti PPO 
teikti pagalbą ekonomikai siekiant įveikti 
krizę ir tęsti kovą su protekcionizmu ir 
galima būtų prisidėti prie skurdo 
mažinimo besivystančiose šalyse, 
kokybiškų darbo vietų kūrimo ir vartojimo 
kainų mažinimo;

2. ir toliau nėra įsitikinęs, kad užbaigus 
Dohos derybų raundą atsirastų galimybių
prisidėti prie skurdo mažinimo 
besivystančiose šalyse, kokybiškų darbo 
vietų kūrimo ir vartojimo kainų mažinimo, 
jeigu derybose ir toliau bus remiamasi 
2008 m. liepos mėn. teksto redakcija;

Or. en

Pakeitimas 10
Syed Kamall

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. įsitikinęs, kad siekiant užtikrinti 
vystymąsi teisingai užbaigus Dohos derybų 
raundą 2010 m. galima būtų padėti PPO 
teikti pagalbą ekonomikai siekiant įveikti 
krizę ir tęsti kovą su protekcionizmu ir 
galima būtų prisidėti prie skurdo mažinimo 
besivystančiose šalyse, kokybiškų darbo 
vietų kūrimo ir vartojimo kainų mažinimo;

2. įsitikinęs, kad siekiant užtikrinti 
vystymąsi teisingai užbaigus Dohos derybų 
raundą 2010 m. galima būtų padėti PPO 
teikti pagalbą ekonomikai siekiant įveikti 
krizę ir tęsti kovą su protekcionizmu
pramoninėse, besivystančiose ir mažiau 
išsivysčiusiose šalyse ir galima būtų 
prisidėti prie skurdo mažinimo 
besivystančiose šalyse ir mažiau 
išsivysčiusiose šalyse, kokybiškų darbo 
vietų kūrimo ir vartojimo kainų mažinimo;

Or. en
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Pakeitimas 11
Marielle De Sarnez

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. primena Europos Komisijai, kad 
dabartinė krizė turėtų būti priežastis 
persvarstyti Europos Sąjungos mandatą 
PPO derybose, visų pirma, su žemės ūkio 
produktais susijusiu klausimu, nes 
visiškas prekybos žemės ūkio produktais 
liberalizavimas kelia grėsmę besivystančių 
šalių apsirūpinimo maistu srities 
suverenitetui;

Or. fr

Pakeitimas 12
Marielle De Sarnez

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. prašo Europos Komisijos ir Europos 
Sąjungos valstybių narių remti visas 
priemones, kuriomis siekiama kovoti su 
klimato kaita, nuo kurios labiausiai 
nukenčia besivystančios šalys, ir, 
atsižvelgiant į tai, intensyvinti atitinkamų 
technologijų perdavimą;

Or. fr

Pakeitimas 13
Yannick Jadot

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. prieš tęsiant derybas dėl visa 
apimančių ekonominės partnerystės 
susitarimų (EPS), prašo Komisijos 
parengti Afrikos, Karibų jūros regiono ir 
Ramiojo vandenyno (AKR) šalių 
priklausomybės nuo eksporto ir šios 
priklausomybės suderinamumo su šalies 
strategijos dokumentuose nurodytais 
vystymosi tikslais vertinimą;

Or. en

Pakeitimas 14
Joe Higgins

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. prašo Komisiją ir valstybes nares remti 
priemones, kuriomis siekiama palengvinti
besivystančių šalių prieigą prie kreditų, 
įskaitant esminę daugiašalių plėtros 
bankų kapitalizaciją;

4. pabrėžia, kad reikia nurašyti visas
besivystančių šalių skolas, kad būtų 
skatinamas tvarus vystymasis ir būtų 
galima gauti paskolą iš alternatyvių, 
demokratinių ir valstybei nuosavybės teise 
priklausančių finansų institucijų, kurios 
veiklą vykdo vadovaudamosi socialinės ir 
ekonominės besivystančių šalių 
emancipacijos principais;

Or. en

Pakeitimas 15
Yannick Jadot

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. prašo Komisiją ir valstybes nares remti 4. prašo Komisiją ir valstybes nares
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priemones, kuriomis siekiama palengvinti
besivystančių šalių prieigą prie kreditų, 
įskaitant esminę daugiašalių plėtros 
bankų kapitalizaciją;

įvertinti besivystančių šalių ekonomikos 
pažeidžiamumą, kai jos patiria išorės 
sukrėtimų, ir remti priemones, kuriomis 
siekiama didinti besivystančių šalių
pajėgumus finansuoti savo kapitalo 
poreikius; ragina Komisiją, atsižvelgiant į 
šį vertinimą, persvarstyti finansinių 
paslaugų liberalizavimo klausimu su 
šalimis, su kuriomis sudaryti ekonominės 
partnerystės susitarimai (EPS), 
pasirašytus susitarimus;

Or. en

Pakeitimas 16
Syed Kamall

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. prašo Komisiją ir valstybes nares remti 
priemones, kuriomis siekiama palengvinti 
besivystančių šalių prieigą prie kreditų, 
įskaitant esminę daugiašalių plėtros bankų 
kapitalizaciją;

4. prašo Komisiją ir valstybes nares remti 
priemones, kuriomis siekiama palengvinti 
besivystančių šalių prieigą prie kreditų, 
įskaitant esminę daugiašalių plėtros bankų 
kapitalizaciją, ir sukurti sistemą, pagal 
kurią įvairių finansinių paslaugų 
teikėjams išduodant licencijas būtų 
atsižvelgiama į vietos gyventojų poreikius;

Or. en

Pakeitimas 17
Yannick Jadot

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. teigiamai vertina Susitarimą dėl 
pasaulinės lengvatinės prekybos sistemos, 
kuris yra 22 besivystančių šalių nustatyta 

5. teigiamai vertina Susitarimą dėl 
pasaulinės lengvatinės prekybos sistemos, 
kuris yra 22 besivystančių šalių nustatyta 
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priemonė mažinti tarifus ir kitas prekių, 
kuriomis šios šalys tarpusavyje prekiauja, 
eksporto kliūtis siekiant paskatinti Pietų 
regionų šalių tarpusavio prekybą.

priemonė mažinti tarifus ir kitas prekių, 
kuriomis šios šalys tarpusavyje prekiauja, 
eksporto kliūtis siekiant, kad Pietų regionų 
šalių tarpusavio prekyba būtų mažiau 
priklausoma nuo pasaulio prekybos 
trikdžių.

Or. en

Pakeitimas 18
Joe Higgins

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. teigiamai vertina Susitarimą dėl 
pasaulinės lengvatinės prekybos sistemos, 
kuris yra 22 besivystančių šalių nustatyta 
priemonė mažinti tarifus ir kitas prekių, 
kuriomis šios šalys tarpusavyje prekiauja, 
eksporto kliūtis siekiant paskatinti Pietų 
regionų šalių tarpusavio prekybą.

5. atkreipia dėmesį į Susitarimą dėl 
pasaulinės lengvatinės prekybos sistemos, 
kuris yra 22 besivystančių šalių nustatyta 
priemonė mažinti tarifus ir kitas prekių, 
kuriomis šios šalys tarpusavyje prekiauja, 
eksporto kliūtis siekiant paskatinti Pietų 
regionų šalių tarpusavio prekybą.

Or. en


