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Poprawka 1
Yannick Jadot

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. przyznaje, że 20 lat panowania w 
świecie liberalizacji w handlu 
ukierunkowanej w przeważającej mierze 
na eksport, zwłaszcza w krajach 
rozwijających się, przyczyniły się do 
powstania ogromnej nierównowagi, która 
jest źródłem światowego kryzysu 
gospodarczego i finansowego;

Or. en

Poprawka 2
Yannick Jadot

Projekt opinii
Ustęp -1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1a. jest przekonany, że trzeba dokonać 
przeglądu obecnych obszarów polityki 
światowego handlu oraz integracji 
gospodarczej w świetle ewidentnej 
niemożności dostarczenia przez nie 
stabilnych oraz społecznie i środowiskowo 
odnawialnych wzorców rozwoju dla 
krajów rozwijających się;

Or. en

Poprawka 3
Yannick Jadot

Projekt opinii
Paragraph -1 b (new)
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Projekt opinii Poprawka

-1b. uważa, że orientacja raczej w 
kierunku integracji regionalnej niż 
globalnej mogłaby skuteczniej ustrzec 
państwa rozwijające się przed skutkami 
ubocznymi globalnych zawirowań; 
sugeruje reformę istniejących umów 
międzynarodowych w sprawie określonych 
towarów i ponowne ustanowienie 
krajowych urzędów handlu dla 
najważniejszych towarów jako 
potencjalną możliwość ograniczenia 
niestabilności warunków handlu przez 
kraje rozwijające się;

Or. en

Poprawka 4
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. odnotowuje, że znaczący spadek w 
dochodach z eksportu w krajach 
rozwijających się grozi załamaniem się 
wzrostu i rozwoju Południa; wzywa 
Komisję, by przy negocjowaniu i 
wdrażaniu porozumień handlowych, w 
szczególności umów o partnerstwie 
gospodarczym, wzmacniała spójność 
polityki UE na rzecz rozwoju oraz 
promowanie godnej pracy, a także 
zapewniała poszanowanie priorytetów 
każdego państwa i odpowiednie zasięganie 
opinii kluczowych podmiotów oraz 
społeczeństwa obywatelskiego;

1. odnotowuje, że znaczący spadek w 
dochodach z eksportu w wielu krajach 
rozwijających się, w szczególności w 
krajach najsłabiej rozwiniętych, grozi 
załamaniem się wzrostu i rozwoju 
Południa; wzywa Komisję, by przy 
negocjowaniu i wdrażaniu porozumień 
handlowych, w szczególności umów o 
partnerstwie gospodarczym, wzmacniała 
spójność polityki UE na rzecz rozwoju 
oraz, między innymi, promowanie godnej 
pracy, a także zapewniała odpowiednią 
asymetrię i okresy przejściowe w 
zobowiązaniach handlowych, jak również
poszanowanie priorytetów każdego 
państwa i odpowiednie zasięganie opinii 
kluczowych podmiotów oraz 
społeczeństwa obywatelskiego;
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Or. en

Poprawka 5
Syed Kamall

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. odnotowuje, że znaczący spadek w 
dochodach z eksportu w krajach 
rozwijających się grozi załamaniem się 
wzrostu i rozwoju Południa; wzywa 
Komisję, by przy negocjowaniu i 
wdrażaniu porozumień handlowych, w 
szczególności umów o partnerstwie 
gospodarczym, wzmacniała spójność 
polityki UE na rzecz rozwoju oraz 
promowanie godnej pracy, a także 
zapewniała poszanowanie priorytetów 
każdego państwa i odpowiednie zasięganie 
opinii kluczowych podmiotów oraz 
społeczeństwa obywatelskiego;

1. odnotowuje, że znaczący spadek w 
dochodach z eksportu w krajach 
rozwijających się ograniczył wzrost i 
rozwój Południa; wzywa Komisję, by przy 
negocjowaniu i wdrażaniu porozumień 
handlowych, w szczególności umów o 
partnerstwie gospodarczym, wzmacniała 
spójność polityki UE na rzecz rozwoju 
oraz tworzenia dóbr i miejsc pracy, a także 
zapewniała poszanowanie priorytetów 
każdego państwa i odpowiednie zasięganie 
opinii kluczowych podmiotów, lokalnych 
przedsiębiorców oraz społeczeństwa 
obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 6
Joe Higgins

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. odnotowuje, że znaczący spadek w 
dochodach z eksportu w krajach 
rozwijających się grozi załamaniem się 
wzrostu i rozwoju Południa; wzywa 
Komisję, by przy negocjowaniu i 
wdrażaniu porozumień handlowych, w 
szczególności umów o partnerstwie 
gospodarczym, wzmacniała spójność 
polityki UE na rzecz rozwoju oraz 

1. odnotowuje, że kraje rozwijające się, a 
w szczególności te, które najmocniej 
zostały włączone w rynek światowej 
gospodarki i które otworzyły swe 
gospodarki na międzynarodowe instytucje 
finansowe, najdotkliwiej odczuły skutki 
kryzysu gospodarczego; wzywa Komisję, 
by przy negocjowaniu i wdrażaniu 
porozumień handlowych, w szczególności 
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promowanie godnej pracy, a także 
zapewniała poszanowanie priorytetów 
każdego państwa i odpowiednie zasięganie 
opinii kluczowych podmiotów oraz 
społeczeństwa obywatelskiego;

umów o partnerstwie gospodarczym, 
wdrażała spójność polityki UE na rzecz 
rozwoju oraz tworzenia godnej pracy, a 
także zapewniała poszanowanie 
priorytetów każdego państwa i 
odpowiednie zasięganie opinii kluczowych 
podmiotów oraz społeczeństwa 
obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 7
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest przekonany, że sprawiedliwe i 
ukierunkowane na rozwój zakończenie 
rundy dauhańskiej w 2010 r. mogłoby 
pomóc WTO w udzielaniu wsparcia w 
odnowie gospodarczej po kryzysie i w 
kontynuowaniu walki z protekcjonizmem, 
a także mogłoby przyczynić się do 
zmniejszenia ubóstwa w krajach 
rozwijających się, tworzeniu dobrej jakości 
stanowisk pracy i do spadku cen 
detalicznych;

2. jest przekonany, że wyważone,
sprawiedliwe i ukierunkowane na rozwój 
zakończenie rundy dauhańskiej 
przyspieszyłoby odnowę gospodarczą po 
kryzysie, a także mogłoby przyczynić się 
do zmniejszenia ubóstwa w krajach 
rozwijających się, tworzeniu dobrej jakości 
stanowisk pracy i do spadku cen 
detalicznych; jest z związku z tym głęboko 
zaniepokojony brakiem postępów w 
negocjacjach rundy dauhańskiej;

Or. en

Poprawka 8
Joe Higgins

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest przekonany, że sprawiedliwe i 
ukierunkowane na rozwój zakończenie 
rundy dauhańskiej w 2010 r. mogłoby 

2. jest przekonany, że reorientacja 
międzynarodowego handlu w kierunku 
pełnego poszanowania potrzeb 



AM\803477PL.doc 7/11 PE438.435v01-00

PL

pomóc WTO w udzielaniu wsparcia w 
odnowie gospodarczej po kryzysie i w 
kontynuowaniu walki z protekcjonizmem, 
a także mogłoby przyczynić się do 
zmniejszenia ubóstwa w krajach 
rozwijających się, tworzeniu dobrej jakości 
stanowisk pracy i do spadku cen 
detalicznych;

gospodarczych i społecznych ludzi 
mogłaby skuteczniej przyczynić się do 
zmniejszenia ubóstwa w krajach 
rozwijających się, tworzeniu dobrej jakości 
stanowisk pracy i do spadku cen 
detalicznych;

Or. en

Poprawka 9
Yannick Jadot

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest przekonany, że sprawiedliwe i 
ukierunkowane na rozwój zakończenie 
rundy dauhańskiej w 2010 r. mogłoby 
pomóc WTO w udzielaniu wsparcia w 
odnowie gospodarczej po kryzysie i w 
kontynuowaniu walki z protekcjonizmem, 
a także mogłoby przyczynić się do 
zmniejszenia ubóstwa w krajach 
rozwijających się, tworzenia dobrej jakości 
stanowisk pracy i do spadku cen 
detalicznych;

2. pozostaje nieprzekonany, iż zakończenie 
rundy dauhańskiej w 2010 r. ma potencjał, 
by przyczynić się do zmniejszenia ubóstwa 
w krajach rozwijających się, tworzenia 
dobrej jakości stanowisk pracy i do spadku 
cen detalicznych, jeśli negocjacje nadal 
opierać się będą na tekstach z lipca 
2008 r.; 

Or. en

Poprawka 10
Syed Kamall

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest przekonany, że sprawiedliwe i 
ukierunkowane na rozwój zakończenie 
rundy dauhańskiej w 2010 r. mogłoby 

2. jest przekonany, że sprawiedliwe i 
ukierunkowane na rozwój zakończenie 
rundy dauhańskiej w 2010 r. mogłoby 
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pomóc WTO w udzielaniu wsparcia w 
odnowie gospodarczej po kryzysie i w 
kontynuowaniu walki z protekcjonizmem, 
a także mogłoby przyczynić się do 
zmniejszenia ubóstwa w krajach 
rozwijających się, tworzeniu dobrej jakości 
stanowisk pracy i do spadku cen 
detalicznych;

pomóc WTO w udzielaniu wsparcia w 
odnowie gospodarczej po kryzysie i w 
kontynuowaniu walki z protekcjonizmem 
w krajach rozwijających się i w krajach 
najsłabiej rozwiniętych, a także mogłoby 
przyczynić się do zmniejszenia ubóstwa w 
krajach rozwijających się i krajach słabiej 
rozwiniętych, tworzeniu dobrej jakości 
stanowisk pracy i do spadku cen 
detalicznych;

Or. en

Poprawka 11
Marielle De Sarnez

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. przypomina Komisji Europejskiej, że 
aktualny kryzys musi stanowić okazję do 
przedefiniowania mandatu Unii 
Europejskiej do negocjacji w WTO, 
zwłaszcza odnośnie do produktów rolnych, 
których pełna liberalizacja wymiany 
zagraża suwerenności żywnościowej 
krajów rozwijających się;

Or. fr

Poprawka 12
Marielle De Sarnez

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. zwraca się do Komisji Europejskiej i 
państw członkowskich Unii Europejskiej o 
wsparcie wszelkich środków 
umożliwiających walkę ze zmianami 
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klimatu, których głównymi ofiarami są 
kraje rozwijające się, i w związku z tym o 
natężenie transferu odpowiednich 
technologii; 

Or. fr

Poprawka 13
Yannick Jadot

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję do przeprowadzenia 
oceny zależności krajów AKP od eksportu 
oraz jej przystawalności do celów w 
zakresie rozwoju w dokumentach strategii 
kraju, zanim zostaną kontynuowane 
negocjacje nad pełnymi umowami o 
partnerstwie gospodarczym (EPA);

Or. en

Poprawka 14
Joe Higgins

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do wspierania środków ułatwiających 
krajom rozwijającym się dostęp do 
kredytów, w tym znaczącej kapitalizacji 
wielostronnych banków rozwoju;

4. podkreśla znaczenie umorzenia krajom 
rozwijającym się całego zadłużenia celem 
pobudzenia zrównoważonego rozwoju i 
wsparcia dostępu do kredytów za 
pośrednictwem alternatywnych, 
demokratycznych i będących własnością 
publiczną instytucji finansowych, które 
działają w interesie społecznej i 
gospodarczej emancypacji krajów 
rozwijających się;
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Or. en

Poprawka 15
Yannick Jadot

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do wspierania środków ułatwiających
krajom rozwijającym się dostęp do 
kredytów, w tym znaczącej kapitalizacji 
wielostronnych banków rozwoju;

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do dokonania oceny podatności 
gospodarek krajów rozwijających się na 
zewnętrzne wstrząsy i do wspierania 
środków podnoszących zdolność krajów 
rozwijających się do finansowania swych 
własnych potrzeb kapitałowych; w świetle 
takiej oceny wzywa Komisję do dokonania 
przeglądu umów zawartych z krajami 
AKP w sprawie liberalizacji usług 
finansowych;

Or. en

Poprawka 16
Syed Kamall

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do wspierania środków ułatwiających 
krajom rozwijającym się dostęp do 
kredytów, w tym znaczącej kapitalizacji 
wielostronnych banków rozwoju;

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do wspierania środków ułatwiających 
krajom rozwijającym się dostęp do 
kredytów, w tym znaczącej kapitalizacji 
wielostronnych banków rozwoju, i 
stworzenia ram pozwalających swobodzie 
rozmaitości dostawców usług finansowych 
sprostać potrzebom lokalnych obywateli;

Or. en
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Poprawka 17
Yannick Jadot

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z radością przyjmuje porozumienie w 
sprawie globalnego systemu przywilejów 
w handlu – mechanizmu ustanowionego 
przez 22 kraje rozwijające się z myślą o 
redukcji taryf celnych i ograniczeniu 
innych barier w eksporcie towarów, które 
podlegają wymianie handlowej miedzy 
nimi, oraz w dążeniu do pobudzenia
handlu regionów południowych.

5. z radością przyjmuje porozumienie w 
sprawie globalnego systemu przywilejów 
w handlu – mechanizmu ustanowionego 
przez 22 kraje rozwijające się z myślą o 
redukcji taryf celnych i ograniczeniu 
innych barier w eksporcie towarów, które 
podlegają wymianie handlowej miedzy 
nimi, oraz w dążeniu do uniezależnienia 
handlu regionów południowych od 
zawirowań w światowym handlu.

Or. en

Poprawka 18
Joe Higgins

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z radością przyjmuje porozumienie w 
sprawie globalnego systemu przywilejów 
w handlu – mechanizmu ustanowionego 
przez 22 kraje rozwijające się z myślą o 
redukcji taryf celnych i ograniczeniu 
innych barier w eksporcie towarów, które 
podlegają wymianie handlowej miedzy 
nimi, oraz w dążeniu do pobudzenia handlu 
regionów południowych.

5. odnotowuje porozumienie w sprawie 
globalnego systemu przywilejów w handlu 
– mechanizmu ustanowionego przez 22 
kraje rozwijające się z myślą o redukcji 
taryf celnych i ograniczeniu innych barier 
w eksporcie towarów, które podlegają 
wymianie handlowej miedzy nimi, oraz w 
dążeniu do pobudzenia handlu regionów 
południowych.

Or. en


