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Grozījums Nr. 1
Yannick Jadot

Atzinuma projekts
-1. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1. atzīst, ka 20 gadu periods, kad tika 
liberalizēta pasaules tirdzniecība un 
notika izteikta virzība uz eksportu, jo īpaši 
jaunattīstības valstīs, pasaulē ir veicinājis 
ārkārtīgi lielu traucējumu rašanos, un šie 
traucējumi ir izraisījuši pasaules 
ekonomikas un finanšu krīzi;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Yannick Jadot

Atzinuma projekts
-1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1.a pauž pārliecību, ka pašreizējās 
pasaules tirdzniecības un ekonomikas 
integrācijas politikas darbības ir 
jāpārskata, ņemot vērā to acīmredzamo 
nespēju nodrošināt stabilas, sociāli 
ilgtspējīgas un videi nekaitīgas attīstības 
modeļus jaunattīstības valstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Yannick Jadot

Atzinuma projekts
-1.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

-1.b uzskata, ka, nodrošinot virzību nevis 
uz pasaules, bet reģionālu integrāciju, 
efektīvāk varētu aizsargāt jaunattīstības 
valstis, lai tās neciestu pasaulē notiekošo 
traucējumu dēļ; ierosina veikt 
starptautisko patēriņa preču nolīgumu 
reformu un atjaunot būtiskāko patēriņa 
preču tirdzniecības valsts padomes, 
tādējādi dodot jaunattīstības valstīm 
iespēju samazināt tirdzniecības 
nosacījumu nepastāvību;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka eksporta ieņēmumi 
jaunattīstības valstīs ir būtiski 
samazinājušies un tādēļ ir apdraudēta 
dienvidu puslodes valstu izaugsme un 
attīstība; aicina Komisiju, piedaloties 
sarunās par tirdzniecības nolīgumiem, it 
īpaši par ekonomisko partnerattiecību 
nolīgumiem, un īstenojot tos, stiprināt ES 
attīstības politikas saskaņotību un veicināt 
pienācīgas kvalitātes nodarbinātību, kā arī 
nodrošināt ikvienas valsts prioritāšu 
ievērošanu un atbilstošu apspriešanos ar 
galvenajiem dalībniekiem un pilsonisko 
sabiedrību;

1. norāda, ka eksporta ieņēmumi daudzās
jaunattīstības valstīs un it īpaši vismazāk 
attīstītajās valstīs ir būtiski samazinājušies 
un tādēļ ir apdraudēta dienvidu puslodes 
valstu izaugsme un attīstība; aicina 
Komisiju, piedaloties sarunās par 
tirdzniecības nolīgumiem, it īpaši par 
ekonomisko partnerattiecību nolīgumiem, 
un īstenojot tos, stiprināt ES attīstības 
politikas saskaņotību un, inter alia,
veicināt pienācīgas kvalitātes 
nodarbinātību, kā arī nodrošināt 
tirdzniecības saistībās atbilstošu 
asimetriju un pārejas laiku un ikvienas 
valsts prioritāšu ievērošanu, un atbilstošu 
apspriešanos ar galvenajiem dalībniekiem 
un pilsonisko sabiedrību;

Or. en
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Grozījums Nr. 5
Syed Kamall

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka eksporta ieņēmumi 
jaunattīstības valstīs ir būtiski 
samazinājušies un tādēļ ir apdraudēta
dienvidu puslodes valstu izaugsme un 
attīstība; aicina Komisiju, piedaloties 
sarunās par tirdzniecības nolīgumiem, it 
īpaši par ekonomisko partnerattiecību 
nolīgumiem, un īstenojot tos, stiprināt ES 
attīstības politikas saskaņotību un veicināt 
pienācīgas kvalitātes nodarbinātību, kā arī 
nodrošināt ikvienas valsts prioritāšu 
ievērošanu un atbilstošu apspriešanos ar 
galvenajiem dalībniekiem un pilsonisko 
sabiedrību;

1. norāda, ka eksporta ieņēmumi 
jaunattīstības valstīs ir būtiski 
samazinājušies un tādēļ ir palēninājusies 
dienvidu puslodes valstu izaugsme un 
attīstība; aicina Komisiju, piedaloties 
sarunās par tirdzniecības nolīgumiem, it 
īpaši par ekonomisko partnerattiecību 
nolīgumiem, un īstenojot tos, stiprināt ES 
attīstības politikas saskaņotību, labklājību 
un darba vietu izveidi, kā arī nodrošināt 
ikvienas valsts prioritāšu ievērošanu un 
atbilstošu apspriešanos ar galvenajiem 
dalībniekiem, vietējiem uzņēmējiem un 
pilsonisko sabiedrību;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Joe Higgins

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka eksporta ieņēmumi
jaunattīstības valstīs ir būtiski 
samazinājušies un tādēļ ir apdraudēta 
dienvidu puslodes valstu izaugsme un 
attīstība; aicina Komisiju, piedaloties 
sarunās par tirdzniecības nolīgumiem, it 
īpaši par ekonomisko partnerattiecību 
nolīgumiem, un īstenojot tos, stiprināt ES 
attīstības politikas saskaņotību un veicināt
pienācīgas kvalitātes nodarbinātību, kā arī 
nodrošināt ikvienas valsts prioritāšu 
ievērošanu un atbilstošu apspriešanos ar 

1. norāda, ka ekonomikas krīze vissmagāk 
ir skārusi jaunattīstības valstis un it īpaši 
tās valstis, kas pasaules ekonomikas tirgū 
ir integrējušās visvairāk un ļāvušas 
starptautiskām finanšu iestādēm ienākt 
savā tirgū; aicina Komisiju, piedaloties 
sarunās par tirdzniecības nolīgumiem, it 
īpaši par ekonomisko partnerattiecību 
nolīgumiem, un īstenojot tos, nodrošināt 
ES attīstības politikas saskaņotību un 
veidot pienācīgas kvalitātes nodarbinātību, 
kā arī nodrošināt ikvienas valsts prioritāšu 
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galvenajiem dalībniekiem un pilsonisko 
sabiedrību;

ievērošanu un atbilstošu apspriešanos ar 
galvenajiem dalībniekiem un pilsonisko 
sabiedrību;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. pauž pārliecību, ka, panākot taisnīgu un 
uz attīstību vērstu Dohas sarunu kārtas 
noslēgumu 2010. gadā, PTO varētu 
sekmēt ekonomikas atlabšanu pēc krīzes un 
turpināt cīņu pret protekcionismu, kā arī
tas varētu veicināt cīņu pret nabadzību 
jaunattīstības valstīs, kvalitatīvu darba 
vietu radīšanu un patēriņa cenu 
samazināšanu;

2. pauž pārliecību, ka, panākot līdzsvarotu,
taisnīgu un uz attīstību vērstu Dohas 
sarunu kārtas noslēgumu, tiktu paātrināta
ekonomikas atlabšana pēc krīzes un tas 
varētu veicināt cīņu pret nabadzību 
jaunattīstības valstīs, kvalitatīvu darba 
vietu radīšanu un patēriņa cenu 
samazināšanu; tādēļ pauž dziļas bažas par 
to, ka Dohas sarunu kārtās nav panākts 
progress;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Joe Higgins

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. pauž pārliecību, ka, panākot taisnīgu un 
uz attīstību vērstu Dohas sarunu kārtas 
noslēgumu 2010. gadā, PTO varētu 
sekmēt ekonomikas atlabšanu pēc krīzes 
un turpināt cīņu pret protekcionismu, kā 
arī tas varētu veicināt cīņu pret nabadzību 
jaunattīstības valstīs, kvalitatīvu darba 
vietu radīšanu un patēriņa cenu 
samazināšanu;

2. pauž pārliecību, ka starptautiskās 
tirdzniecības pārorientēšana uz tādu
tirdzniecību, kurā pilnībā ņemtas vērā 
cilvēku ekonomiskās un sociālās 
vajadzības, varētu efektīvāk veicināt cīņu 
pret nabadzību jaunattīstības valstīs, 
kvalitatīvu darba vietu radīšanu un patēriņa 
cenu samazināšanu;
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Or. en

Grozījums Nr. 9
Yannick Jadot

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. pauž pārliecību, ka, panākot taisnīgu 
un uz attīstību vērstu Dohas sarunu kārtas
noslēgumu 2010. gadā, PTO varētu 
sekmēt ekonomikas atlabšanu pēc krīzes 
un turpināt cīņu pret protekcionismu, kā 
arī tas varētu veicināt cīņu pret nabadzību 
jaunattīstības valstīs, kvalitatīvu darba 
vietu radīšanu un patēriņa cenu 
samazināšanu;

2. joprojām nav pārliecināts, vai Dohas 
sarunu kārtas noslēgums varētu dot 
ieguldījumu cīņā pret nabadzību 
jaunattīstības valstīs, kvalitatīvu darba 
vietu radīšanu un patēriņa cenu 
samazināšanu, ja šīs sarunas joprojām 
pamatosies uz 2008. gada jūlija 
dokumentiem;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Syed Kamall

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. pauž pārliecību, ka, panākot taisnīgu un 
uz attīstību vērstu Dohas sarunu kārtas 
noslēgumu 2010. gadā, PTO varētu sekmēt 
ekonomikas atlabšanu pēc krīzes un 
turpināt cīņu pret protekcionismu, kā arī tas 
varētu veicināt cīņu pret nabadzību 
jaunattīstības valstīs, kvalitatīvu darba 
vietu radīšanu un patēriņa cenu 
samazināšanu;

2. pauž pārliecību, ka, panākot taisnīgu un 
uz attīstību vērstu Dohas sarunu kārtas 
noslēgumu 2010. gadā, PTO varētu sekmēt 
ekonomikas atlabšanu pēc krīzes un 
turpināt cīņu pret protekcionismu 
rūpnieciski attīstītajās valstīs, 
jaunattīstības valstīs un mazāk attīstītajās 
valstīs, kā arī tas varētu veicināt cīņu pret 
nabadzību jaunattīstības valstīs un mazāk 
attīstītajās valstīs, kvalitatīvu darba vietu 
radīšanu un patēriņa cenu samazināšanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 11
Marielle De Sarnez

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atgādina Eiropas Komisijai, ka 
jāizmanto pašreizējā krīze, lai no jauna 
definētu ES pilnvaras PTO notiekošajās 
sarunās, jo īpaši attiecībā uz 
lauksaimniecības produktiem, kuru tirgus 
totālā liberalizācija apdraud jaunattīstības 
valstu pārtikas apgādes suverenitāti;

Or. fr

Grozījums Nr. 12
Marielle De Sarnez

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b prasa Eiropas Komisijai un Eiropas 
Savienības dalībvalstīm atbalstīt jebkuru 
pasākumu, kas ļautu cīnīties pret klimata 
pārmaiņām, no kurām cieš galvenokārt 
jaunattīstības valstis, un šajā kontekstā 
likt uzsvaru uz atbilstošu tehnoloģiju 
nodošanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 13
Yannick Jadot

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

3.a lūdz Komisijai pirms sarunu 
turpināšanas par pilnīgiem ekonomisko 
partnerattiecību nolīgumiem (EPN) veikt 
novērtējumu par ĀKK valstu atkarību no 
eksporta un par to, kā tas saskan ar valstu 
stratēģijas dokumentos noteiktajiem 
attīstības mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Joe Higgins

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. lūdz Komisijai un dalībvalstīm atbalstīt 
pasākumus, ar kuriem atvieglo
jaunattīstības valstu piekļuvi kredītiem, 
tostarp īstenojot būtisku daudzpusējo 
attīstības banku kapitalizāciju;

4. uzsver nepieciešamību atcelt visus
jaunattīstības valstu parādus, lai sekmētu 
ilgtspējīgu attīstību un atbalstītu kredītu 
pieejamību, izmantojot alternatīvas, 
demokrātiskas un valsts kapitāla finanšu 
iestādes, kas rīkojas jaunattīstības valstu 
sociālās un ekonomiskās emancipācijas 
interesēs;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Yannick Jadot

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. lūdz Komisijai un dalībvalstīm atbalstīt 
pasākumus, ar kuriem atvieglo
jaunattīstības valstu piekļuvi kredītiem, 
tostarp īstenojot būtisku daudzpusējo 

4. lūdz Komisijai un dalībvalstīm novērtēt 
jaunattīstības valstu ekonomikas jutīgumu 
pret ārējiem satricinājumiem un atbalstīt 
pasākumus, ar kuriem palielina 
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attīstības banku kapitalizāciju; jaunattīstības valstu spējas finansēt savas 
kapitāla vajadzības; aicina Komisiju 
pārskatīt ar EPN parakstītājvalstīm 
noslēgtos līgumus par finanšu 
pakalpojumu liberalizāciju, ņemot vērā 
minēto novērtējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Syed Kamall

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. lūdz Komisijai un dalībvalstīm atbalstīt 
pasākumus, ar kuriem atvieglo 
jaunattīstības valstu piekļuvi kredītiem, 
tostarp īstenojot būtisku daudzpusējo 
attīstības banku kapitalizāciju;

4. lūdz Komisijai un dalībvalstīm atbalstīt 
pasākumus, ar kuriem atvieglo 
jaunattīstības valstu piekļuvi kredītiem, 
tostarp īstenojot būtisku daudzpusējo 
attīstības banku kapitalizāciju, un ar 
kuriem izveido pamatsistēmu dažādu 
finanšu pakalpojumu sniedzēju 
licencēšanai, lai apmierinātu vietējo 
iedzīvotāju vajadzības;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Yannick Jadot

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē nolīgumu par vispārējo 
tirdzniecības preferenču sistēmu (GSTP), 
kas ir 22 jaunattīstības valstu izveidots 
mehānisms, lai, cenšoties uzlabot dienvidu 
puslodes jaunattīstības valstu tirdzniecību, 
samazinātu tarifus un citus šķēršļus to 
preču eksportam, ar kurām tās savstarpēji 

5. atzinīgi vērtē nolīgumu par vispārējo 
tirdzniecības preferenču sistēmu (GSTP), 
kas ir 22 jaunattīstības valstu izveidots 
mehānisms, lai, cenšoties padarīt dienvidu 
puslodes jaunattīstības valstu tirdzniecību 
neatkarīgāku no pasaules tirdzniecības 
satricinājumiem, samazinātu tarifus un 
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tirgojas. citus šķēršļus to preču eksportam, ar kurām 
tās savstarpēji tirgojas.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Joe Higgins

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē nolīgumu par vispārējo 
tirdzniecības preferenču sistēmu (GSTP), 
kas ir 22 jaunattīstības valstu izveidots 
mehānisms, lai, cenšoties uzlabot dienvidu 
puslodes jaunattīstības valstu tirdzniecību, 
samazinātu tarifus un citus šķēršļus to 
preču eksportam, ar kurām tās savstarpēji 
tirgojas.

5. atzīmē nolīgumu par vispārējo 
tirdzniecības preferenču sistēmu (GSTP), 
kas ir 22 jaunattīstības valstu izveidots 
mehānisms, lai, cenšoties uzlabot dienvidu 
puslodes jaunattīstības valstu tirdzniecību, 
samazinātu tarifus un citus šķēršļus to 
preču eksportam, ar kurām tās savstarpēji 
tirgojas.

Or. en


