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Emenda 1
Yannick Jadot

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu -1 (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

-1. Jirrikonoxxi li 20 sena ta' 
liberalizzazzjoni tal-kummerċ dinji u 
orjentament predominanti lejn l-
esportazzjoni, speċjalment fil-pajjiżi li 
qegħdin jiżviluppaw, ikkontribwixxew 
għall-akkumulu ta' żbilanċi dinjin enormi 
li huma l-kawża tal-kriżi ekonomika u 
finanzjarja dinjija;

Or. en

Emenda 2
Yannick Jadot

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu -1 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

-1a. Jinsab konvint li l-politiki fl-oqsma 
tal-kummerċ dinji u tal-integrazzjoni 
ekonomika attwali għandhom jiġu 
riveduti fid-dawl tal-falliment evidenti 
tagħhom li jipprovdu għal żvilupp stabbli 
u sostenibbli mil-lat soċjali u ambjentali 
fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw;

Or. en

Emenda 3
Yannick Jadot

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu -1 b (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

-1b. Iqis li orjentament lejn integrazzjoni 
reġjonali, pjuttost milli dinjija, x'aktarx 
jissalvagwardja b'mod iktar effikaċi lill-
pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw mir-
riperkussjonijiet tat-taqlib dinji;
jissuġġerixxi riforma tal-ftehimiet 
internazzjonali eżistenti dwar il-prodotti u 
l-istabbiliment mill-ġdid tal-bordijiet dwar 
il-kummerċ nazzjonali għall-aktar 
prodotti importanti bħala għażliet 
potenzjali għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw 
biex inaqqsu l-volatilità tal-kundizzjonijiet 
tal-kummerċ;

Or. en

Emenda 4
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jinnota li t-tnaqqis sinifikanti fid-dħul 
mill-esportazzjoni fil-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw qiegħed jhedded li jfarrak it-
tkabbir u l-iżvilupp tan-Nofsinhar; jistieden 
lill-Kummissjoni – meta din tinnegozja u 
timplimenta ftehimiet ta' kummerċ, b'mod 
partikolari l-Ftehimiet ta' Sħubija 
Ekonomika – biex issaħħaħ il-Koerenza 
tal-Politika tal-UE għall-Iżvilupp u l-
promozzjoni ta' xogħol deċenti kif ukoll 
biex tiżgura li l-prijoritajiet ta' kull pajjiż 
ikunu rrispettati u li jkun hemm 
konsultazzjoni adegwata mal-parteċipanti 
ewlenin u mas-soċjetà ċivili;

1. Jinnota li t-tnaqqis sinifikanti fid-dħul 
mill-esportazzjoni f'ħafna pajjiżi li 
qegħdin jiżviluppaw, u partikolarment fil-
pajjiżi l-inqas żviluppati, qiegħed jhedded 
li jfarrak it-tkabbir u l-iżvilupp tan-
Nofsinhar; jistieden lill-Kummissjoni –
meta din tinnegozja u timplimenta 
ftehimiet ta' kummerċ, b'mod partikolari l-
Ftehimiet ta' Sħubija Ekonomika – biex 
issaħħaħ il-Koerenza tal-Politika tal-UE 
għall-Iżvilupp u, fost ħwejjeġ oħra, il-
promozzjoni ta' xogħol deċenti kif ukoll 
biex tiżgura asimmetrija adegwata u 
perjodi ta' tranżizzjoni fl-impenji 
kummerċjali kif ukoll li l-prijoritajiet ta' 
kull pajjiż ikunu rrispettati u li jkun hemm 
konsultazzjoni adegwata mal-parteċipanti 
ewlenin u mas-soċjetà ċivili;
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Or. en

Emenda 5
Syed Kamall

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jinnota li t-tnaqqis sinifikanti fid-dħul 
mill-esportazzjoni fil-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw qiegħed jhedded li jfarrak it-
tkabbir u l-iżvilupp tan-Nofsinhar; jistieden 
lill-Kummissjoni – meta din tinnegozja u 
timplimenta ftehimiet ta' kummerċ, b'mod 
partikolari l-Ftehimiet ta' Sħubija 
Ekonomika – biex issaħħaħ il-Koerenza 
tal-Politika tal-UE għall-Iżvilupp u l-
promozzjoni ta' xogħol deċenti kif ukoll 
biex tiżgura li l-prijoritajiet ta' kull pajjiż 
ikunu rrispettati u li jkun hemm 
konsultazzjoni adegwata mal-parteċipanti 
ewlenin u mas-soċjetà ċivili;

1. Jinnota li t-tnaqqis sinifikanti fid-dħul 
mill-esportazzjoni fil-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw naqqas it-tkabbir u l-iżvilupp 
tan-Nofsinhar; jistieden lill-Kummissjoni –
meta din tinnegozja u timplimenta 
ftehimiet ta' kummerċ, b'mod partikolari l-
Ftehimiet ta' Sħubija Ekonomika – biex 
issaħħaħ il-Koerenza tal-Politika tal-UE 
għall-Iżvilupp u l-ġid u l-ħolqien ta' 
impjiegi kif ukoll biex tiżgura li l-
prijoritajiet ta' kull pajjiż ikunu rrispettati u 
li jkun hemm konsultazzjoni adegwata 
mal-parteċipanti ewlenin, mal-
imprendituri lokali u mas-soċjetà ċivili;

Or. en

Amendment 6
Joe Higgins

Draft opinion
Paragraph 1

Draft opinion Amendment

1. Jinnota li t-tnaqqis sinifikanti fid-dħul 
mill-esportazzjoni fil-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw qiegħed jhedded li jfarrak it-
tkabbir u l-iżvilupp tan-Nofsinhar; 
jistieden lill-Kummissjoni – meta din 
tinnegozja u timplimenta ftehimiet ta' 
kummerċ, b'mod partikolari l-Ftehimiet ta' 
Sħubija Ekonomika – biex issaħħaħ il-
Koerenza tal-Politika tal-UE għall-Iżvilupp 

1. Jinnota li l-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw, u partikolarment dawk li l-
aktar kienu integrati fis-suq ekonomiku 
dinji u li fetħu l-ekonomiji tagħhom 
għall-istituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali, huma dawk li l-aktar 
intlaqtu mill-kriżi ekonomika; jistieden
lill-Kummissjoni – meta din tinnegozja u 
timplimenta ftehimiet ta' kummerċ, b'mod 
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u l-promozzjoni ta' xogħol deċenti kif ukoll 
biex tiżgura li l-prijoritajiet ta' kull pajjiż 
ikunu rrispettati u li jkun hemm 
konsultazzjoni adegwata mal-parteċipanti 
ewlenin u mas-soċjetà ċivili;

partikolari l-Ftehimiet ta' Sħubija 
Ekonomika – biex timplimenta l-Koerenza 
tal-Politika tal-UE għall-Iżvilupp u l-
ħolqien ta' xogħol deċenti kif ukoll biex 
tiżgura li l-prijoritajiet ta' kull pajjiż ikunu 
rrispettati u li jkun hemm konsultazzjoni 
adegwata mal-parteċipanti ewlenin u mas-
soċjetà ċivili;

Or. en

Emenda 7
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jinsab konvint li l-konklużjoni ġusta u 
orjentata lejn l-iżvilupp tar-Rawnd ta' Doha 
fl-2010 tista' tgħin lid-WTO taħdem għall-
irkupru ekonomiku mill-kriżi u tkompli l-
ġlieda kontra l-protezzjoniżmu u tista' 
tagħti kontribut biex jittaffa l-faqar fil-
pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, biex 
jinħolqu impjiegi ta' kwalità tajba u biex 
jonqsu l-prezzijiet għall-konsumaturi;

2. Jinsab konvint li l-konklużjoni 
bilanċjata, ġusta u orjentata lejn l-iżvilupp 
tar-Rawnd ta' Doha se tħaffef l-irkupru 
ekonomiku mill-kriżi u tista' tagħti 
kontribut biex jittaffa l-faqar fil-pajjiżi li 
qegħdin jiżviluppaw, biex jinħolqu 
impjiegi ta' kwalità tajba u biex jonqsu l-
prezzijiet għall-konsumaturi; jinsab 
għalhekk ferm imħasseb bin-nuqqas ta' 
progress fin-negozjati tar-Rawnd ta' 
Doha;

Or. en

Emenda 8
Joe Higgins

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jinsab konvint li l-konklużjoni ġusta u 
orjentata lejn l-iżvilupp tar-Rawnd ta' 
Doha fl-2010 tista' tgħin lid-WTO taħdem 

2. Jinsab konvint li riorjentament tal-
kummerċ internazzjonali lejn ir-rispett 
sħiħ tal-bżonnijiet ekonomiċi u soċjali tal-
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għall-irkupru ekonomiku mill-kriżi u 
tkompli l-ġlieda kontra l-protezzjoniżmu u
tista' tagħti kontribut biex jittaffa l-faqar 
fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, biex 
jinħolqu impjiegi ta' kwalità tajba u biex 
jonqsu l-prezzijiet għall-konsumaturi;

persuni jista' jagħti kontribut b'mod iktar 
effikaċi biex jittaffa l-faqar fil-pajjiżi li 
qegħdin jiżviluppaw, biex jinħolqu 
impjiegi ta' kwalità tajba u biex jonqsu l-
prezzijiet għall-konsumaturi;

Or. en

Emenda 9
Yannick Jadot

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jinsab konvint li l-konklużjoni ġusta u 
orjentata lejn l-iżvilupp tar-Rawnd ta' 
Doha fl-2010 tista' tgħin lid-WTO taħdem 
għall-irkupru ekonomiku mill-kriżi u 
tkompli l-ġlieda kontra l-protezzjoniżmu u 
tista' tagħti kontribut biex jittaffa l-faqar 
fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, biex 
jinħolqu impjiegi ta' kwalità tajba u biex 
jonqsu l-prezzijiet għall-konsumaturi;

2. Jibqa' mhux konvint dwar il-potenzjal 
ta' konklużjoni tar-Rawnd ta' Doha bil-
għan li tagħti kontribut biex jittaffa l-faqar 
fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, biex 
jinħolqu impjiegi ta' kwalità tajba u biex 
jonqsu l-prezzijiet għall-konsumaturi, jekk 
in-negozjati jibqgħu bbażati fuq it-testi ta' 
Lulju 2008;

Or. en

Emenda 10
Syed Kamall

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jinsab konvint li l-konklużjoni ġusta u 
orjentata lejn l-iżvilupp tar-Rawnd ta' Doha 
fl-2010 tista' tgħin lid-WTO taħdem għall-
irkupru ekonomiku mill-kriżi u tkompli l-
ġlieda kontra l-protezzjoniżmu u tista' 
tagħti kontribut biex jittaffa l-faqar fil-
pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, biex 

2. Jinsab konvint li l-konklużjoni ġusta u 
orjentata lejn l-iżvilupp tar-Rawnd ta' Doha 
fl-2010 tista' tgħin lid-WTO taħdem għall-
irkupru ekonomiku mill-kriżi u tkompli l-
ġlieda kontra l-protezzjoniżmu fil-pajjiżi 
żviluppati, li qegħdin jiżviluppaw u l-inqas 
żviluppati u tista' tagħti kontribut biex 



PE438.435v01-00 8/11 AM\803477MT.doc

MT

jinħolqu impjiegi ta' kwalità tajba u biex 
jonqsu l-prezzijiet għall-konsumaturi;

jittaffa l-faqar fil-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw u l-inqas żviluppati, biex 
jinħolqu impjiegi ta' kwalità tajba u biex 
jonqsu l-prezzijiet għall-konsumaturi;

Or. en

Emenda 11
Marielle De Sarnez

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Ifakkar lill-Kummissjoni Ewropea li l-
kriżi attwali għandha sservi ta' okkażjoni 
biex jerġa' jiġi ddefinit il-mandat tal-
Unjoni Ewropea fin-negozjati fi ħdan id-
WTO, partikolarment għal dawk li huma 
l-prodotti agrikoli, li l-liberalizzazzjoni 
totali tal-kummerċ tagħhom thedded is-
sovranità alimentari tal-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw;

Or. fr

Emenda 12
Marielle De Sarnez

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2 b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2b. Jitlob lill-Kummissjoni Ewropea u lill-
Istati Membri tal-Unjoni Ewropea biex 
jappoġġaw kull miżura li tippermetti l-
ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, li tiegħu l-
pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw huma l-
vittmi ewlenin, u f'dan il-kuntest, iżidu t-
trasferimenti tat-teknoloġiji adegwati;

Or. fr
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Emenda 13
Yannick Jadot

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jitlob lill-Kummissjoni biex tagħmel 
valutazzjoni tad-dipendenza mill-
esportazzjoni tal-pajjiżi AKP u l-
kompatibilità tagħha mal-objettivi għall-
iżvilupp f'dokumenti strateġiċi tal-pajjiżi, 
qabel ma tkompli bin-negozjati dwar il-
Ftehimiet ta' Sħubija Ekonomika  sħaħ;

Or. en

Emenda 14
Joe Higgins

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jappoġġaw miżuri li jħaffu l-
aċċess għall-kreditu għall-pajjiżi li 
qegħdin jiżviluppaw, fosthom il-
kapitalizzazzjoni sostanzjali tal-banek 
għall-iżvilupp multilaterali;

4. Jensafizza l-bżonn li jiġi kkanċellat id-
dejn kollu tal-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw bil-għan tal-promozzjoni tal-
iżvilupp sostenibbli u tal-appoġġ għall-
aċċess għall-kreditu permezz ta' 
istituzzjonijiet finanzjarji alternattivi, 
demokratiċi u ta' proprjetà pubblika li 
jaġixxu fl-interessi tal-emanċipazzjoni 
soċjali u ekonomika tal-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw; 

Or. en
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Emenda 15
Yannick Jadot

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jappoġġaw miżuri li jħaffu l-
aċċess għall-kreditu għall-pajjiżi li 
qegħdin jiżviluppaw, fosthom il-
kapitalizzazzjoni sostanzjali tal-banek 
għall-iżvilupp multilaterali;

4. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jivvalutaw il-vulnerabilità 
tal-ekonomiji tal-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw għall-kriżijiet esterni u biex
jappoġġaw miżuri li jżdidu l-kapaċità tal-
pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw biex 
jiffinanzjaw il-bżonnijiet ta' kapital 
tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni 
teżamina l-ftehimiet dwar il-
liberalizzazzjoni tas-servizz finanzjarju 
mal-pajjiżi tal-Ftehimiet ta' Sħubija 
Ekonomika fid-dawl tat-tali valutazzjoni;

Or. en

Emenda 16
Syed Kamall

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jappoġġaw miżuri li jħaffu l-
aċċess għall-kreditu għall-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw, fosthom il-kapitalizzazzjoni 
sostanzjali tal-banek għall-iżvilupp 
multilaterali;

4. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jappoġġaw miżuri li jħaffu l-
aċċess għall-kreditu għall-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw, fosthom il-kapitalizzazzjoni 
sostanzjali tal-banek għall-iżvilupp 
multilaterali, u biex toħloq qafas li 
jippermetti l-awtorizzazzjoni ta' varjetà ta' 
fornituri ta' servizzi finanzjarji biex jiġu 
ssodisfati l-bżonnijiet taċ-ċittadini lokali;

Or. en



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

MT

Emenda 17
Yannick Jadot

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jilqa' l-Ftehim dwar is-Sistema Globali 
ta' Preferenzi għall-Kummerċ (GSTP), 
mekkaniżmu mwaqqaf minn 22 pajjiż li 
qiegħed jiżviluppa għat-tnaqqis ta' tariffi u 
ostakli oħrajn għall-esportazzjoni ta' 
prodotti nnegozjati bejniethom, f'tentattiv 
biex tingħata spinta lill-kummerċ min-
Nofsinhar għan-Nofsinhar.

5. Jilqa' l-Ftehim dwar is-Sistema Globali 
ta' Preferenzi għall-Kummerċ (GSTP),
mekkaniżmu mwaqqaf minn 22 pajjiż li 
qiegħed jiżviluppa għat-tnaqqis ta' tariffi u 
ostakli oħrajn għall-esportazzjoni ta' 
prodotti nnegozjati bejniethom, f'tentattiv li 
l-kummerċ min-Nofsinhar għan-Nofsinhar 
isir indipendenti mit-taqlib fil-kummerċ 
dinji.

Or. en

Emenda 18
Joe Higgins

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jilqa' l-Ftehim dwar is-Sistema Globali 
ta' Preferenzi għall-Kummerċ (GSTP), 
mekkaniżmu mwaqqaf minn 22 pajjiż li 
qiegħed jiżviluppa għat-tnaqqis ta' tariffi u 
ostakli oħrajn għall-esportazzjoni ta' 
prodotti nnegozjati bejniethom, f'tentattiv 
biex tingħata spinta lill-kummerċ min-
Nofsinhar għan-Nofsinhar.

5. Jinnota l-Ftehim dwar is-Sistema 
Globali ta' Preferenzi għall-Kummerċ 
(GSTP), mekkaniżmu mwaqqaf minn 22 
pajjiż li qiegħed jiżviluppa għat-tnaqqis ta' 
tariffi u ostakli oħrajn għall-esportazzjoni 
ta' prodotti nnegozjati bejniethom, 
f'tentattiv biex tingħata spinta lill-kummerċ 
min-Nofsinhar għan-Nofsinhar.

Or. en


