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Amendement 1
Yannick Jadot

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. beseft dat twintig jaar globalisering 
van de wereldhandel en een overwegende 
gerichtheid op de export, vooral in 
ontwikkelingslanden, bijgedragen hebben 
tot het ontstaan van de enorme 
wereldwijde onevenwichtigheden die ten 
grondslag liggen aan de wereldwijde 
economische en financiële crisis;

Or. en

Amendement 2
Yannick Jadot

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 bis. is ervan overtuigd dat het huidige 
beleid van wereldwijde economische en 
handelsintegratie moet worden herzien, 
omdat duidelijk gebleken is dat daarmee 
niet kan worden gezorgd voor stabiele en 
sociaal en milieutechnisch gezien 
duurzame ontwikkelingspatronen in 
ontwikkelingslanden;

Or. en

Amendement 3
Yannick Jadot

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

-1 ter. is van mening dat gerichtheid op 
regionale in plaats van op wereldwijde 
integratie de ontwikkelingslanden beter 
zou kunnen beschermen tegen de 
gevolgen van de wereldwijde crisis; stelt 
als mogelijke opties voor de 
ontwikkelingslanden om de ruilvoet 
minder volatiel te maken, voor om de 
internationale overeenkomsten inzake 
basisproducten te hervormen en voor de 
belangrijkste basisgoederen weer 
nationale handelsraden in te stellen;

Or. en

Amendement 4
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat de sterke daling van de 
exportinkomsten in ontwikkelingslanden 
de groei en ontwikkeling van het Zuiden 
dreigt te verpletteren; verzoekt de 
Commissie om bij de onderhandelingen 
over en de uitvoering van 
handelsovereenkomsten, en met name de 
economische 
partnerschapsovereenkomsten, de 
beleidscoherentie voor ontwikkeling en de 
bevordering van fatsoenlijk werk te 
versterken en ervoor te zorgen dat de 
prioriteiten van elk land worden 
gerespecteerd en dat de belangrijkste 
actoren en het maatschappelijk middenveld 
naar behoren worden geraadpleegd;

1. merkt op dat de sterke daling van de 
exportinkomsten in veel 
ontwikkelingslanden, en met name in de 
minst ontwikkelde landen, de groei en 
ontwikkeling van het Zuiden dreigt te 
verpletteren; verzoekt de Commissie om 
bij de onderhandelingen over en de 
uitvoering van handelsovereenkomsten, en 
met name de economische 
partnerschapsovereenkomsten, de 
beleidscoherentie van de EU voor 
ontwikkeling en onder meer de 
bevordering van fatsoenlijk werk te 
versterken en ervoor te zorgen dat 
handelsovereenkomsten voldoende 
asymmetrisch zijn en in 
overgangsperioden voorzien, alsook dat de 
prioriteiten van elk land worden 
gerespecteerd en dat de belangrijkste 
actoren en het maatschappelijk middenveld 
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naar behoren worden geraadpleegd;

Or. en

Amendement 5
Syed Kamall

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat de sterke daling van de 
exportinkomsten in ontwikkelingslanden 
de groei en ontwikkeling van het Zuiden 
dreigt te verpletteren; verzoekt de 
Commissie om bij de onderhandelingen 
over en de uitvoering van 
handelsovereenkomsten, en met name de 
economische 
partnerschapsovereenkomsten, de 
beleidscoherentie voor ontwikkeling en de 
bevordering van fatsoenlijk werk te 
versterken en ervoor te zorgen dat de 
prioriteiten van elk land worden 
gerespecteerd en dat de belangrijkste 
actoren en het maatschappelijk middenveld 
naar behoren worden geraadpleegd;

1. merkt op dat de sterke daling van de 
exportinkomsten in ontwikkelingslanden 
de groei en ontwikkeling van het Zuiden 
heeft gereduceerd; verzoekt de Commissie 
om bij de onderhandelingen over en de 
uitvoering van handelsovereenkomsten, en 
met name de economische 
partnerschapsovereenkomsten, de 
beleidscoherentie van de EU voor 
ontwikkeling en het creëren van welvaart 
en werkgelegenheid te versterken en 
ervoor te zorgen dat de prioriteiten van elk 
land worden gerespecteerd en dat de 
belangrijkste actoren, plaatselijke 
ondernemers en het maatschappelijk 
middenveld naar behoren worden 
geraadpleegd;

Or. en

Amendement 6
Joe Higgins

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat de sterke daling van de 
exportinkomsten in ontwikkelingslanden 
de groei en ontwikkeling van het Zuiden

1. merkt op dat de ontwikkelingslanden, en 
met name die welke het meest 
geïntegreerd waren in de wereldmarkt en 
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dreigt te verpletteren; verzoekt de 
Commissie om bij de onderhandelingen 
over en de uitvoering van 
handelsovereenkomsten, en met name de 
economische 
partnerschapsovereenkomsten, de 
beleidscoherentie voor ontwikkeling en de 
bevordering van fatsoenlijk werk te 
versterken en ervoor te zorgen dat de 
prioriteiten van elk land worden 
gerespecteerd en dat de belangrijkste 
actoren en het maatschappelijk middenveld 
naar behoren worden geraadpleegd;

hun economieën open hadden gesteld 
voor internationale financiële 
instellingen, het hardst door de 
economische crisis zijn getroffen; 
verzoekt de Commissie om bij de 
onderhandelingen over en de uitvoering 
van handelsovereenkomsten, en met name 
de economische 
partnerschapsovereenkomsten, de 
beleidscoherentie van de EU voor 
ontwikkeling toe te passen en fatsoenlijk 
werk te creëren, en ervoor te zorgen dat de 
prioriteiten van elk land worden 
gerespecteerd en dat de belangrijkste 
actoren en het maatschappelijk middenveld 
naar behoren worden geraadpleegd;

Or. en

Amendement 7
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ervan overtuigd dat een eerlijke en op 
ontwikkeling gerichte uitkomst van de 
Doha-ronde in 2010 de 
Wereldhandelsorganisatie zou helpen bij 
te dragen tot het economisch herstel na de 
crisis en de voortzetting van de strijd tegen 
protectionisme, en zou kunnen bijdragen 
tot vermindering van de armoede in 
ontwikkelingslanden, het scheppen van 
banen van goede kwaliteit en de verlaging 
van de consumentenprijzen;

2. is ervan overtuigd dat een evenwichtige, 
eerlijke en op ontwikkeling gerichte 
uitkomst van de Doha-ronde het 
economisch herstel na de crisis zou 
bespoedigen en zou kunnen bijdragen tot 
vermindering van de armoede in 
ontwikkelingslanden, het scheppen van 
banen van goede kwaliteit en de verlaging 
van de consumentenprijzen; maakt zich 
daarom ernstig zorgen over het gebrek 
aan vooruitgang bij de onderhandelingen 
over de Doha-ronde;

Or. en
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Amendement 8
Joe Higgins

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ervan overtuigd dat een eerlijke en op 
ontwikkeling gerichte uitkomst van de 
Doha-ronde in 2010 de 
Wereldhandelsorganisatie zou helpen bij 
te dragen tot het economisch herstel na de 
crisis en de voortzetting van de strijd tegen 
protectionisme, en zou kunnen bijdragen 
tot vermindering van de armoede in 
ontwikkelingslanden, het scheppen van 
banen van goede kwaliteit en de verlaging 
van de consumentenprijzen;

2. is ervan overtuigd dat omschakeling op 
een internationale handel die de 
economische en sociale behoeften van de 
mensen volledig respecteert, beter zou 
kunnen bijdragen tot vermindering van de 
armoede in ontwikkelingslanden, het 
scheppen van banen van goede kwaliteit en 
de verlaging van de consumentenprijzen;

Or. en

Amendement 9
Yannick Jadot

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ervan overtuigd dat een eerlijke en op 
ontwikkeling gerichte uitkomst van de 
Doha-ronde in 2010 de 
Wereldhandelsorganisatie zou helpen bij 
te dragen tot het economisch herstel na de 
crisis en de voortzetting van de strijd tegen 
protectionisme, en zou kunnen bijdragen 
tot vermindering van de armoede in 
ontwikkelingslanden, het scheppen van 
banen van goede kwaliteit en de verlaging 
van de consumentenprijzen;

2. is er nog steeds niet van overtuigd dat 
de Doha-ronde een uitkomst zou kunnen 
opleveren die kan bijdragen tot 
vermindering van de armoede in 
ontwikkelingslanden, het scheppen van 
banen van goede kwaliteit en de verlaging 
van de consumentenprijzen, zolang de 
onderhandelingen worden gevoerd op 
basis van de teksten van juli 2008;

Or. en
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Amendement 10
Syed Kamall

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ervan overtuigd dat een eerlijke en op 
ontwikkeling gerichte uitkomst van de 
Doha-ronde in 2010 de 
Wereldhandelsorganisatie zou helpen bij te 
dragen tot het economisch herstel na de 
crisis en de voortzetting van de strijd tegen 
protectionisme, en zou kunnen bijdragen 
tot vermindering van de armoede in 
ontwikkelingslanden, het scheppen van 
banen van goede kwaliteit en de verlaging 
van de consumentenprijzen;

2. is ervan overtuigd dat een eerlijke en op 
ontwikkeling gerichte uitkomst van de 
Doha-ronde in 2010 de 
Wereldhandelsorganisatie zou helpen bij te 
dragen tot het economisch herstel na de 
crisis en de voortzetting van de strijd tegen 
protectionisme in de ontwikkelde, 
ontwikkelings- en minst ontwikkelde 
landen, en zou kunnen bijdragen tot 
vermindering van de armoede in de
ontwikkelingslanden en de minst 
ontwikkelde landen, het scheppen van 
banen van goede kwaliteit en de verlaging 
van de consumentenprijzen;

Or. en

Amendement 11
Marielle De Sarnez

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. herinnert de Commissie eraan dat 
de huidige crisis moet worden 
aangegrepen  om het mandaat van de 
Europese Unie in de onderhandelingen in 
het kader van de 
Wereldhandelsorganisatie te herzien, met 
name op het punt van de 
landbouwproducten, omdat de volledige 
liberalisering van de handel in die 
producten een bedreiging vormt voor de 
soevereiniteit van de ontwikkelingslanden 
op voedselgebied; 
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Or. fr

Amendement 12
Marielle De Sarnez

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om steun voor elke maatregel 
waarmee de klimaatverandering, waarvan 
de ontwikkelingslanden de voornaamste 
slachtoffers zijn, kan worden bestreden, 
en om in dat verband meer de nadruk te 
leggen op de overdracht van geschikte 
technologieën; 

Or. fr

Amendement 13
Yannick Jadot

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie om, voordat 
de onderhandelingen over economische 
partnerschapovereenkomsten (EPO) 
worden voortgezet, een beoordeling op te 
maken van de afhankelijkheid van ACS-
landen van de export en de 
verenigbaarheid daarvan met 
ontwikkelingsdoelstellingen in 
landenstrategiedocumenten;

Or. en
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Amendement 14
Joe Higgins

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
maatregelen te ondersteunen om de 
toegang voor ontwikkelingslanden tot 
krediet te vergemakkelijken, onder meer 
dankzij een forse kapitaalinjectie in 
multilaterale ontwikkelingsbanken;

4. wijst er met klem op dat alle schulden 
van de ontwikkelingslanden moeten 
worden kwijtgescholden, zodat duurzame 
ontwikkeling kan worden bevorderd en 
toegang tot alternatieve, democratische en 
in handen van de overheid berustende 
financiële instellingen die in het belang 
van de emancipatie van de 
ontwikkelingslanden handelen, wordt 
gesteund;

Or. en

Amendement 15
Yannick Jadot

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
maatregelen te ondersteunen om de 
toegang voor ontwikkelingslanden tot 
krediet te vergemakkelijken, onder meer 
dankzij een forse kapitaalinjectie in 
multilaterale ontwikkelingsbanken;

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten te 
beoordelen hoe kwetsbaar de economieën 
van ontwikkelingslanden zijn voor externe 
schokken en maatregelen te ondersteunen 
ter versterking van het vermogen van de 
ontwikkelingslanden om hun eigen 
kapitaalbehoeften te financieren;  
verzoekt de Commissie de overeenkomsten 
met EPO-landen over de liberalisering 
van financiële diensten in het licht van die 
beoordeling te herzien;

Or. en



AM\803477NL.doc 11/12 PE438.435v01-00

NL

Amendement 16
Syed Kamall

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
maatregelen te ondersteunen om de 
toegang voor ontwikkelingslanden tot 
krediet te vergemakkelijken, onder meer 
dankzij een forse kapitaalinjectie in 
multilaterale ontwikkelingsbanken;

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
maatregelen te ondersteunen om de 
toegang voor ontwikkelingslanden tot 
krediet te vergemakkelijken, onder meer 
dankzij een forse kapitaalinjectie in 
multilaterale ontwikkelingsbanken en via 
de totstandbrenging van een kader 
waarbinnen verleners van uiteenlopende 
financiële diensten toestemming kan 
worden verleend om in de behoeften van 
de plaatselijke bevolkingen te voorzien; 

Or. en

Amendement 17
Yannick Jadot

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verwelkomt de overeenkomst over het 
Wereldwijd Systeem van 
Handelspreferenties (GSTP), een 
mechanisme dat door 22 
ontwikkelingslanden is opgezet om
tarieven te verlagen en andere 
exportbarrières voor onderling verhandelde 
goederen weg te werken en zo te trachten 
de Zuid-zuid-handel te stimuleren.

5. verwelkomt de overeenkomst over het 
Wereldwijd Systeem van 
Handelspreferenties (GSTP), een 
mechanisme dat door 22 
ontwikkelingslanden is opgezet om 
tarieven te verlagen en andere 
exportbarrières voor onderling verhandelde 
goederen weg te werken en zo te trachten 
de Zuid-zuid-handel minder gevoelig te 
maken voor wereldwijde handelscrises;.

Or. en
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Amendement 18
Joe Higgins

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verwelkomt de overeenkomst over het 
Wereldwijd Systeem van 
Handelspreferenties (GSTP), een 
mechanisme dat door 22 
ontwikkelingslanden is opgezet om 
tarieven te verlagen en andere 
exportbarrières voor onderling verhandelde 
goederen weg te werken en zo te trachten 
de Zuid-zuid-handel te stimuleren.

5. neemt nota van de overeenkomst over 
het Wereldwijd Systeem van 
Handelspreferenties (GSTP), een 
mechanisme dat door 22 
ontwikkelingslanden is opgezet om 
tarieven te verlagen en andere 
exportbarrières voor onderling verhandelde 
goederen weg te werken en zo te trachten 
de Zuid-zuid-handel te stimuleren.

Or. en


