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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

8.6.2010 A7-0165/2 

Muudatusettepanek  2 
Véronique De Keyser, Michael Cashman, Thijs Berman 
fraktsiooni S&D nimel 
 
Raport A7-0165/2010 
Michael Cashman 
Edusammud aastatuhande arengueesmärkide saavutamiseks lähtuvalt vahekokkuvõttest ÜRO 
2010. aasta septembri kõrgetasemelise kohtumise ettevalmistamisel 
2010/2037(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 
Lõige 6 
 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

6. kutsub kõiki liikmesriike üles võtma 
arenguabi meetmeid ning koostama 
mitmeaastaseid ajakavu aastatuhande 
arengueesmärkide täitmiseks; palub 
komisjonil tagada, et ametlik arenguabi 
oleks täiesti läbipaistev, ning seetõttu palub 
tal avalikustada liikmesriikide poolt 
ametlikule arenguabile kulutavad summad; 

6. kutsub kõiki liikmesriike üles võtma 
õiguslikult siduvaid arenguabi meetmeid 
ning koostama mitmeaastaseid ajakavu 
aastatuhande arengueesmärkide täitmiseks; 
palub komisjonil tagada, et ametlik 
arenguabi oleks täiesti läbipaistev, ning 
seetõttu palub tal avalikustada 
liikmesriikide poolt ametlikule arenguabile 
kulutavad summad; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
8.6.2010 A7-0165/3 

Muudatusettepanek  3 
Véronique De Keyser, Michael Cashman, Thijs Berman 
fraktsiooni S&D nimel 
 
Raport A7-0165/2010 
Michael Cashman 
Edusammud aastatuhande arengueesmärkide saavutamiseks lähtuvalt vahekokkuvõttest ÜRO 
2010. aasta septembri kõrgetasemelise kohtumise ettevalmistamisel 
2010/2037(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 
Lõige 8 a (uus) 
 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 8 a. kutsub kõiki liikmesriike üles võtma 

luksuskaupade puhul kasutusele nende 

ostjatelt võetava uue vabatahtliku nn 

vaesusmaksu, millega rahastada 

aastatuhande arengueesmärkidega seotud 

kulutusi; 

Or. en 
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8.6.2010 A7-0165/4 

Muudatusettepanek  4 
Véronique De Keyser, Michael Cashman, Corina CreŃu, Thijs Berman 
fraktsiooni S&D nimel 
 
Raport A7-0165/2010 
Michael Cashman 
Edusammud aastatuhande arengueesmärkide saavutamiseks lähtuvalt vahekokkuvõttest ÜRO 
2010. aasta septembri kõrgetasemelise kohtumise ettevalmistamisel 
2010/2037(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 
Lõige 12 
 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

12. kutsub kõiki liikmesriike üles toetama 
ÜRO algatusi ning võtma meetmeid 
laenuandjate ja -saajate vastutuse 
suurendamiseks riiklikes laenutehingutes; 

 

12. kutsub kõiki liikmesriike üles toetama 
ÜRO algatusi ning võtma meetmeid 
laenuandjate ja -saajate vastutuse 
suurendamiseks riiklikes laenutehingutes 
ning võtma kasutusele õiglane, läbipaistev 

ja sõltumatu võlakergenduse mehhanism; 

 

Or. en 
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8.6.2010 A7-0165/5 

Muudatusettepanek  5 
Véronique De Keyser, Michael Cashman, Thijs Berman 
fraktsiooni S&D nimel 
 
Raport A7-0165/2010 
Michael Cashman 
Edusammud aastatuhande arengueesmärkide saavutamiseks lähtuvalt vahekokkuvõttest ÜRO 
2010. aasta septembri kõrgetasemelise kohtumise ettevalmistamisel 
2010/2037(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 
Lõige 46 a (uus) 
 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 46 a. väljendab seoses sellega toetust 

komisjoni ettepanekule suunata AKV 

programmide 2010. aastal toimuva 

vaheläbivaatamise raames rahastamine 

ümber riikidesse, kus aastatuhande 

arengueesmärkide täitmine edeneb kõige 

aeglasemalt; 

Or. en 

 
 


