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Amendamentul 1
Yannick Jadot

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. recunoaște că 20 de ani de liberalizare 
a comerțului mondial și o orientare 
predominantă către exporturi, în special 
în țările în curs de dezvoltare, au 
contribuit la acumularea unor 
dezechilibre mondiale enorme care stau la 
baza crizei economice și financiare 
mondiale;

Or. en

Amendamentul 2
Yannick Jadot

Proiect de aviz
Punctul -1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1a. este convins că politicile actuale de 
integrare economică și comercială 
mondială trebuie să fie revizuite din cauza 
eșecului lor evident de a furniza modele 
stabile și durabile din perspectivă socială 
și de mediu în țările în curs de dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 3
Yannick Jadot

Proiect de aviz
Punctul -1b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

-1b. consideră că o orientare către 
integrarea regională, mai curând decât 
mondială, ar putea proteja mai eficient 
țările în curs de dezvoltare de efectele 
crizei mondiale; sugerează reformarea 
acordurilor internaționale actuale privind 
produsele de bază și reinstituirea 
camerelor de comerț naționale pentru 
produsele de bază cele mai importante ca 
posibile opțiuni pentru ca țările în curs de 
dezvoltare să reducă volatilitatea 
raportului de schimb;

Or. en

Amendamentul 4
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. observă faptul că scăderea considerabilă 
a veniturilor din export în țările în curs de 
dezvoltare amenință să distrugă creșterea și 
dezvoltarea sudului; invită Comisia –
atunci când negociază și implementează 
acorduri comerciale, în special acorduri de 
parteneriat economic – să consolideze 
coerența politicilor UE pentru dezvoltare și 
promovarea muncii decente și să asigure 
respectarea priorităților pentru fiecare țară, 
precum și consultarea adecvată a actorilor-
cheie și a societății civile;

1. observă faptul că scăderea considerabilă 
a veniturilor din export în multe țări în 
curs de dezvoltare, în special în țările cel 
mai puțin dezvoltate, amenință să distrugă 
creșterea și dezvoltarea sudului; invită 
Comisia – atunci când negociază și 
implementează acorduri comerciale, în 
special acorduri de parteneriat economic –
să consolideze coerența politicilor UE 
pentru dezvoltare și, printre altele,
promovarea muncii decente și să asigure o 
asimetrie și perioade de tranziție adecvate 
pentru angajamentele comerciale,
respectarea priorităților pentru fiecare țară, 
precum și consultarea adecvată a actorilor-
cheie și a societății civile;

Or. en
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Amendamentul 5
Syed Kamall

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. observă faptul că scăderea considerabilă 
a veniturilor din export în țările în curs de 
dezvoltare amenință să distrugă creșterea 
și dezvoltarea sudului; invită Comisia –
atunci când negociază și implementează 
acorduri comerciale, în special acorduri de 
parteneriat economic – să consolideze 
coerența politicilor UE pentru dezvoltare și 
promovarea muncii decente și să asigure 
respectarea priorităților pentru fiecare țară, 
precum și consultarea adecvată a actorilor-
cheie și a societății civile;

1. observă faptul că scăderea considerabilă 
a veniturilor din export în țările în curs de 
dezvoltare a redus creșterea și dezvoltarea 
sudului; invită Comisia – atunci când 
negociază și implementează acorduri 
comerciale, în special acorduri de 
parteneriat economic – să consolideze 
coerența politicilor UE pentru dezvoltare, 
bunăstare și crearea de locuri de muncă și 
să asigure respectarea priorităților pentru 
fiecare țară, precum și consultarea adecvată 
a actorilor-cheie, a întreprinzătorilor locali
și a societății civile;

Or. en

Amendamentul 6
Joe Higgins

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. observă faptul că scăderea 
considerabilă a veniturilor din export în
țările în curs de dezvoltare amenință să
distrugă creșterea și dezvoltarea sudului; 
invită Comisia – atunci când negociază și 
implementează acorduri comerciale, în 
special acorduri de parteneriat economic –
să consolideze coerența politicilor UE 
pentru dezvoltare și promovarea muncii
decente și să asigure respectarea 
priorităților pentru fiecare țară, precum și 
consultarea adecvată a actorilor-cheie și a 
societății civile;

1. observă faptul că țările în curs de 
dezvoltare, în special cele care s-au 
integrat cel mai mult în cadrul pieței 
economice mondiale și și-au deschis 
economiile către instituțiile financiare 
internaționale, au fost cele mai afectate de 
criza economică; invită Comisia – atunci 
când negociază și implementează acorduri 
comerciale, în special acorduri de 
parteneriat economic – să aplice principiul 
coerenței politicilor UE pentru dezvoltare 
și crearea de locuri de muncă decente și 
să asigure respectarea priorităților pentru 
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fiecare țară, precum și consultarea adecvată 
a actorilor-cheie și a societății civile;

Or. en

Amendamentul 7
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. are convingerea că o încheiere echitabilă 
și orientată spre dezvoltare a Rundei de la 
Doha în 2010 ar putea ajuta OMC să 
contribuie la redresare economică în urma 
crizei și să continue lupta împotriva 
protecționismului, putând, de asemenea,
contribui la reducerea sărăciei în țările în 
curs de dezvoltare, la crearea de locuri de 
muncă de calitate și la reducerea prețurilor 
de consum;

2. are convingerea că o încheiere
echilibrată, echitabilă și orientată spre 
dezvoltare a Rundei de la Doha ar accelera 
redresarea economică în urma crizei și ar 
putea contribui la reducerea sărăciei în 
țările în curs de dezvoltare, la crearea de 
locuri de muncă de calitate și la reducerea 
prețurilor de consum; prin urmare, își 
exprimă profunda îngrijorare în legătură 
cu lipsa de progrese în negocierile din 
cadrul Rundei de la Doha;

Or. en

Amendamentul 8
Joe Higgins

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. are convingerea că o încheiere 
echitabilă și orientată spre dezvoltare a 
Rundei de la Doha în 2010 ar putea ajuta 
OMC să contribuie la redresare 
economică în urma crizei și să continue 
lupta împotriva protecționismului, putând, 
de asemenea, contribui la reducerea 
sărăciei în țările în curs de dezvoltare, la 
crearea de locuri de muncă de calitate și la 

2. are convingerea că o reorientare a 
comerțului internațional către respectarea 
deplină a necesităților economice și 
sociale ale populației ar putea contribui
într-un mod mai eficient la reducerea 
sărăciei în țările în curs de dezvoltare, la 
crearea de locuri de muncă de calitate și la 
reducerea prețurilor de consum;



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

RO

reducerea prețurilor de consum;

Or. en

Amendamentul 9
Yannick Jadot

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. are convingerea că o încheiere
echitabilă și orientată spre dezvoltare a 
Rundei de la Doha în 2010 ar putea ajuta 
OMC să contribuie la redresare 
economică în urma crizei și să continue 
lupta împotriva protecționismului, putând, 
de asemenea, contribui la reducerea 
sărăciei în țările în curs de dezvoltare, la 
crearea de locuri de muncă de calitate și la 
reducerea prețurilor de consum;

2. nu este convins că o încheiere a Rundei 
de la Doha ar putea contribui la reducerea 
sărăciei în țările în curs de dezvoltare, la 
crearea de locuri de muncă de calitate și la 
reducerea prețurilor de consum, dacă 
negocierile se vor baza în continuare pe 
textele din iulie 2008;

Or. en

Amendamentul 10
Syed Kamall

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. are convingerea că o încheiere echitabilă 
și orientată spre dezvoltare a Rundei de la 
Doha în 2010 ar putea ajuta OMC să 
contribuie la redresare economică în urma 
crizei și să continue lupta împotriva 
protecționismului, putând, de asemenea, 
contribui la reducerea sărăciei în țările în 
curs de dezvoltare, la crearea de locuri de 
muncă de calitate și la reducerea prețurilor 
de consum;

2. are convingerea că o încheiere echitabilă 
și orientată spre dezvoltare a Rundei de la 
Doha în 2010 ar putea ajuta OMC să 
contribuie la redresare economică în urma 
crizei și să continue lupta împotriva 
protecționismului în țările dezvoltate, în 
cele în curs de dezvoltare și în statele mai 
puțin dezvoltate, putând, de asemenea, 
contribui la reducerea sărăciei în țările în 
curs de dezvoltare și în statele mai puțin 
dezvoltate, la crearea de locuri de muncă 
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de calitate și la reducerea prețurilor de 
consum;

Or. en

Amendamentul 11
Marielle De Sarnez

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. reamintește Comisiei Europene că 
actuala criză trebuie să constituie ocazia 
de a redefini mandatul Uniunii Europene 
pentru negocierile din cadrul OMC, în 
special în ceea ce privește produsele 
agricole, în cazul cărora liberalizarea 
totală a schimburilor amenință 
independența alimentară a țărilor în curs 
de dezvoltare;

Or. fr

Amendamentul 12
Marielle De Sarnez

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. solicită Comisiei Europene și statelor 
membre ale Uniunii Europene să sprijine 
orice măsură de combatere a schimbărilor 
climatice, ale căror principale victime 
sunt țările în curs de dezvoltare, și, în 
acest context, să accentueze transferurile 
de tehnologii adecvate;

Or. fr
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Amendamentul 13
Yannick Jadot

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită Comisiei să evalueze 
dependența de exporturi a țărilor ACP și 
compatibilitatea acestui lucru cu 
obiectivele de dezvoltare din documentele 
de strategie de țară, înainte de a continua 
negocierile privind acordurile complete de 
parteneriat economic (APE);

Or. en

Amendamentul 14
Joe Higgins

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită Comisiei și statelor membre să 
sprijine măsurile de facilitare a accesului 
la creditare pentru țările în curs de 
dezvoltare, inclusiv capitalizarea 
substanțială a băncilor pentru dezvoltare 
multilaterală;

4. subliniază necesitatea de a anula toate 
datoriile țărilor în curs de dezvoltare 
pentru a promova dezvoltarea durabilă și 
a sprijini accesul la creditare prin 
instituții alternative, democratice și 
publice, care să acționeze în scopul 
emancipării sociale și economice a țărilor 
în curs de dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 15
Yannick Jadot

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită Comisiei și statelor membre să 
sprijine măsurile de facilitare a accesului 
la creditare pentru țările în curs de 
dezvoltare, inclusiv capitalizarea 
substanțială a băncilor pentru dezvoltare 
multilaterală;

4. solicită Comisiei și statelor membre să 
evalueze vulnerabilitatea economiilor 
țărilor în curs de dezvoltare la șocurile 
externe și să sprijine măsurile de 
consolidare a capacității țărilor respective 
de a-și finanța nevoile de capital; invită 
Comisia să revizuiască acordurile de 
liberalizare a serviciilor financiare cu 
țările APE ținând seama de o asemenea 
evaluare;

Or. en

Amendamentul 16
Syed Kamall

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită Comisiei și statelor membre să 
sprijine măsurile de facilitare a accesului la 
creditare pentru țările în curs de dezvoltare, 
inclusiv capitalizarea substanțială a 
băncilor pentru dezvoltare multilaterală;

4. solicită Comisiei și statelor membre să 
sprijine măsurile de facilitare a accesului la 
creditare pentru țările în curs de dezvoltare, 
inclusiv capitalizarea substanțială a 
băncilor pentru dezvoltare multilaterală, 
precum și crearea unui cadru care să 
permită autorizarea a diverși furnizori de 
servicii financiare pentru a veni în 
întâmpinarea nevoilor cetățenilor locali;

Or. en

Amendamentul 17
Yannick Jadot

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută Acordul privind sistemul global 
de preferințe comerciale (SGPC), un 
mecanism instituit de 22 de țări în curs de 
dezvoltare pentru a reduce taxele vamale și 
alte bariere în calea exportului de bunuri 
comercializate între ele, având ca obiectiv
dinamizarea comerțului sud-sud.

5. salută Acordul privind sistemul global 
de preferințe comerciale (SGPC), un 
mecanism instituit de 22 de țări în curs de 
dezvoltare pentru a reduce taxele vamale și 
alte bariere în calea exportului de bunuri 
comercializate între ele, având ca obiectiv
un grad mai ridicat de independență a
comerțului sud-sud față de criza 
comercială mondială.

Or. en

Amendamentul 18
Joe Higgins

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută Acordul privind sistemul global 
de preferințe comerciale (SGPC), un 
mecanism instituit de 22 de țări în curs de 
dezvoltare pentru a reduce taxele vamale și 
alte bariere în calea exportului de bunuri 
comercializate între ele, având ca obiectiv 
dinamizarea comerțului sud-sud.

5. ia act de Acordul privind sistemul global 
de preferințe comerciale (SGPC), un 
mecanism instituit de 22 de țări în curs de 
dezvoltare pentru a reduce taxele vamale și 
alte bariere în calea exportului de bunuri 
comercializate între ele, având ca obiectiv 
dinamizarea comerțului sud-sud.

Or. en


