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Predlog spremembe 1
Yannick Jadot

Osnutek mnenja
Odstavek 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1. priznava, da sta 20-letna liberalizacija 
svetovne trgovine in prevladujoča 
usmerjenost v izvoz, zlasti v državah v 
razvoju, prispevali k nastanku 
velikanskega neravnovesja v svetu, v 
katerem ima izvor svetovna gospodarska 
in finančna kriza;

Or. en

Predlog spremembe 2
Yannick Jadot

Osnutek mnenja
Odstavek -1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1a. je prepričan, da je treba sedanjo 
politiko svetovnega trgovinskega in 
gospodarskega povezovanja revidirati ob 
upoštevanju njene očitne nezmožnosti, da 
bi v državah v razvoju zagotovila ustaljene 
ter socialno in okoljsko trajne vzorce 
razvoja,

Or. fr en

Predlog spremembe 3
Yannick Jadot

Osnutek mnenja
Odstavek -1 b (novo)



PE438.435v01-00 4/11 AM\803477SL.doc

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1b. meni, da bi lahko usmeritev v 
regionalno, namesto svetovno 
povezovanje države v razvoju učinkoviteje 
obvarovala pred posledicami svetovnih 
pretresov; predlaga reformo obstoječih 
mednarodnih sporazumov o osnovnih 
proizvodih in ponovno vzpostavitev 
nacionalnih trgovinskih zbornic za 
najpomembnejše osnovne proizvode, da bi 
imele države v razvoju potencialno 
možnost zmanjšati nihanja trgovinskih 
pogojev;

Or. en

Predlog spremembe 4
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ugotavlja, da občutno zmanjšanje 
izvoznih prihodkov v državah v razvoju 
lahko ogrozi rast in razvoj južnega dela 
sveta; poziva Komisijo, da pri pogajanjih o 
trgovinskih sporazumih in njihovem 
izvajanju, zlasti sporazumih o 
gospodarskem partnerstvu, poveča 
skladnost politike EU za razvoj in 
spodbujanje dostojnega dela ter zagotovi 
spoštovanje prednostnih nalog vsake 
države ter ustrezno posvetovanje s 
ključnimi akterji in civilno družbo;

1. ugotavlja, da občutno zmanjšanje 
izvoznih prihodkov v mnogih državah v 
razvoju, zlasti pa v najmanj razvitih 
državah, lahko ogrozi rast in razvoj 
južnega dela sveta; poziva Komisijo, da pri 
pogajanjih o trgovinskih sporazumih in 
njihovem izvajanju, zlasti sporazumih o 
gospodarskem partnerstvu, poveča 
skladnost politike EU za razvoj in med 
drugim spodbujanje dostojnega dela ter 
zagotovi primerno nesimetričnost in 
prehodna obdobja za trgovinske 
obveznosti ter spoštovanje prednostnih 
nalog vsake države ter ustrezno 
posvetovanje s ključnimi akterji in civilno 
družbo;

Or. en
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Predlog spremembe 5
Syed Kamall

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ugotavlja, da občutno zmanjšanje 
izvoznih prihodkov v državah v razvoju 
lahko ogrozi rast in razvoj južnega dela 
sveta; poziva Komisijo, da pri pogajanjih o 
trgovinskih sporazumih in njihovem 
izvajanju, zlasti sporazumih o 
gospodarskem partnerstvu, poveča 
skladnost politike EU za razvoj in 
spodbujanje dostojnega dela ter zagotovi 
spoštovanje prednostnih nalog vsake 
države ter ustrezno posvetovanje s 
ključnimi akterji in civilno družbo;

1. ugotavlja, da je občutno zmanjšanje 
izvoznih prihodkov v državah v razvoju 
zavrlo rast in razvoj južnega dela sveta; 
poziva Komisijo, da pri pogajanjih o 
trgovinskih sporazumih in njihovem 
izvajanju, zlasti sporazumih o 
gospodarskem partnerstvu, poveča 
skladnost politike EU za razvoj ter 
ustvarjanje blaginje in delovnih mest ter 
zagotovi spoštovanje prednostnih nalog 
vsake države ter ustrezno posvetovanje s 
ključnimi akterji, lokalnimi podjetniki in 
civilno družbo;

Or. en

Predlog spremembe 6
Joe Higgins

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ugotavlja, da občutno zmanjšanje 
izvoznih prihodkov v državah v razvoju 
lahko ogrozi rast in razvoj južnega dela 
sveta; poziva Komisijo, da pri pogajanjih o 
trgovinskih sporazumih in njihovem 
izvajanju, zlasti sporazumih o 
gospodarskem partnerstvu, poveča
skladnost politike EU za razvoj in 
spodbujanje dostojnega dela ter zagotovi 
spoštovanje prednostnih nalog vsake 
države ter ustrezno posvetovanje s 
ključnimi akterji in civilno družbo;

1. ugotavlja, da je gospodarska kriza 
najbolj prizadela države v razvoju, še 
zlasti tiste, ki so bile najmočneje vpete v 
svetovni gospodarski trg in so svoje 
gospodarstvo odprle mednarodnim 
finančnim institucijam; poziva Komisijo, 
da pri pogajanjih o trgovinskih sporazumih 
in njihovem izvajanju, zlasti sporazumih o 
gospodarskem partnerstvu, upošteva
skladnost politike EU za razvoj in 
ustvarjanje dostojnega dela ter zagotovi 
spoštovanje prednostnih nalog vsake 
države ter ustrezno posvetovanje s 
ključnimi akterji in civilno družbo;



PE438.435v01-00 6/11 AM\803477SL.doc

SL

Or. en

Predlog spremembe 7
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. je prepričan, da bi pravičen in v razvoj 
usmerjen zaključek kroga pogajanj v Dohi, 
dosežen leta 2010, lahko pomagal STO, 
da prispeva h gospodarskemu okrevanju
po krizi in nadaljuje boj proti 
protekcionizmu, ter lahko pripomogel k 
zmanjšanju revščine v državah v razvoju, 
ustvarjanju kakovostnih delovnih mest in 
znižanju potrošniških cen;

2. je prepričan, da bi uravnotežen, pravičen 
in v razvoj usmerjen zaključek kroga 
pogajanj v Dohi, pospešil gospodarsko 
okrevanje po krizi in bi lahko pripomogel 
k zmanjšanju revščine v državah v razvoju, 
ustvarjanju kakovostnih delovnih mest in 
znižanju potrošniških cen; je zato globoko 
zaskrbljen, ker pogajanja vDohi ne 
napredujejo;

Or. en

Predlog spremembe 8
Joe Higgins

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. je prepričan, da bi pravičen in v razvoj 
usmerjen zaključek kroga pogajanj v 
Dohi, dosežen leta 2010, lahko pomagal 
STO, da prispeva h gospodarskemu 
okrevanju po krizi in nadaljuje boj proti 
protekcionizmu, ter lahko pripomogel k 
zmanjšanju revščine v državah v razvoju, 
ustvarjanju kakovostnih delovnih mest in 
znižanju potrošniških cen;

2. je prepričan, da bi lahko preusmeritev 
mednarodne trgovine v polno spoštovanje 
ekonomskih in socialnih potreb ljudi 
učinkoviteje pripomogla k zmanjšanju 
revščine v državah v razvoju, ustvarjanju 
kakovostnih delovnih mest in znižanju 
potrošniških cen;

Or. en
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Predlog spremembe 9
Yannick Jadot

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. je prepričan, da bi pravičen in v razvoj 
usmerjen zaključek kroga pogajanj v Dohi, 
dosežen leta 2010, lahko pomagal STO, 
da prispeva h gospodarskemu okrevanju 
po krizi in nadaljuje boj proti 
protekcionizmu, ter lahko pripomogel k 
zmanjšanju revščine v državah v razvoju, 
ustvarjanju kakovostnih delovnih mest in 
znižanju potrošniških cen;

2. še vedno ni prepričan, da bi zaključek 
kroga pogajanj v Dohi morebiti lahko 
pripomogel k zmanjšanju revščine v 
državah v razvoju, ustvarjanju kakovostnih 
delovnih mest in znižanju potrošniških cen, 
če se bodo pogajanja še naprej opirala na 
besedila iz julija 2008;

Or. en

Predlog spremembe 10
Syed Kamall

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. je prepričan, da bi pravičen in v razvoj 
usmerjen zaključek kroga pogajanj v Dohi, 
dosežen leta 2010, lahko pomagal STO, da 
prispeva h gospodarskemu okrevanju po 
krizi in nadaljuje boj proti protekcionizmu, 
ter lahko pripomogel k zmanjšanju 
revščine v državah v razvoju, ustvarjanju 
kakovostnih delovnih mest in znižanju 
potrošniških cen;

2. je prepričan, da bi pravičen in v razvoj 
usmerjen zaključek kroga pogajanj v Dohi, 
dosežen leta 2010, lahko pomagal STO, da 
prispeva h gospodarskemu okrevanju po 
krizi in nadaljuje boj proti protekcionizmu 
v razvitih državah, državah v razvoju in 
manj razvitih državah, ter lahko 
pripomogel k zmanjšanju revščine v manj 
razvitih državah, ustvarjanju kakovostnih 
delovnih mest in znižanju potrošniških cen;

Or. en
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Predlog spremembe 11
Marielle De Sarnez

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. opozarja Evropsko komisijo, da mora 
biti sedanja kriza priložnost, da se znova 
opredeli mandat Evropske unije pri 
pogajanjih v STO, zlasti o kmetijskih 
proizvodov, pri katerih popolna
liberalizacija trgovine ogroža neodvisnost 
držav v razvoju pri oskrbi s hrano;

Or. fr

Predlog spremembe 12
Marielle De Sarnez

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poziva Evropsko komisijo in države 
članice Evropske unije, naj podprejo vse 
ukrepe, ki služijo boju proti podnebnim 
spremembam, katerih glavne žrtve so 
države v razvoju, in naj pri tem poudarijo 
prenos ustreznih tehnologij;

Or. fr

Predlog spremembe 13
Yannick Jadot

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo, naj pred 
nadaljevanjem pogajanj o celovitih 
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sporazumih o gospodarskem partnerstvu 
opravi oceno odvisnosti držav AKP od 
izvoza in združljivosti tega z razvojnimi 
cilji v državnih strateških načrtih;

Or. en

Predlog spremembe 14
Joe Higgins

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. zahteva, da Komisija in države članice 
podprejo ukrepe za olajšanje dostopa
držav v razvoju do posojil, tudi znatno 
kapitalizacijo večstranskih razvojnih 
bank;

4. poudarja, da je treba odpisati vse 
dolgove držav v razvoju, da se pospeši 
trajnostni razvoj in podpre dostop do 
posojil prek drugačnih, demokratičnih 
finančnih institucij v javni lasti, ki 
delujejo v prid socialni in ekonomski 
emancipaciji držav v razvoju;

Or. en

Predlog spremembe 15
Yannick Jadot

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. zahteva, da Komisija in države članice 
podprejo ukrepe za olajšanje dostopa
držav v razvoju do posojil, tudi znatno 
kapitalizacijo večstranskih razvojnih 
bank;

4. poziva Komisijo in države članice, naj 
ocenijo občutljivost gospodarstev držav v 
razvoju za udarce od zunaj in podprejo 
ukrepe, s katerimi bi se povečala zmožnost
držav v razvoju, da financirajo svoje 
potrebe po kapitalu; poziva Komisijo, naj 
ob upoštevanju te ocene pregleda 
sporazume o liberalizaciji finančnih 
storitev z državami podpisnicami 
sporazumov o gospodarskem partnerstvu;
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Or. en

Predlog spremembe 16
Syed Kamall

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. zahteva, da Komisija in države članice 
podprejo ukrepe za olajšanje dostopa držav 
v razvoju do posojil, tudi znatno 
kapitalizacijo večstranskih razvojnih bank;

4. poziva Komisijo in države članice, naj
podprejo ukrepe za olajšanje dostopa držav 
v razvoju do posojil, tudi znatno 
kapitalizacijo večstranskih razvojnih bank
in oblikovanja okvira, ki bo omogočal 
izdajo dovoljenj različnim ponudnikom 
finančnih storitev za kritje potreb 
lokalnega prebivalstva;

Or. en

Predlog spremembe 17
Yannick Jadot

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja sporazum o globalnem 
sistemu trgovinskih preferencialov (GSTP, 
Global System of Trade Preferences), 
mehanizem, ki ga je oblikovalo 22 držav v 
razvoju, da bi zmanjšale tarife in druge 
ovire za izvoz blaga, s katerim medsebojno 
trgujejo, in tako pospešile trgovino jug-jug.

5. pozdravlja sporazum o globalnem 
sistemu trgovinskih preferencialov (GSTP, 
Global System of Trade Preferences), 
mehanizem, ki ga je oblikovalo 22 držav v 
razvoju, da bi zmanjšale tarife in druge 
ovire za izvoz blaga, s katerim medsebojno 
trgujejo, in tako dosegle večjo neodvisnost 
trgovine jug-jug od pretresov v svetovni 
trgovini.

Or. en
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Predlog spremembe 18
Joe Higgins

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja sporazum o globalnem 
sistemu trgovinskih preferencialov (GSTP, 
Global System of Trade Preferences), 
mehanizem, ki ga je oblikovalo 22 držav v 
razvoju, da bi zmanjšale tarife in druge 
ovire za izvoz blaga, s katerim medsebojno 
trgujejo, in tako pospešile trgovino jug-jug.

5. je seznanjen s sporazumom o globalnem 
sistemu trgovinskih preferencialov (GSTP, 
Global System of Trade Preferences),
mehanizmom, ki ga je oblikovalo 22 držav 
v razvoju, da bi zmanjšale tarife in druge 
ovire za izvoz blaga, s katerim medsebojno 
trgujejo, in tako pospešile trgovino jug-jug.

Or. en


