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Ændringsforslag  1 

Judith Sargentini 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, ECR 

Fjerde FN-konference om de mindst udviklede lande 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 17 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

17. giver udtryk for sin bekymring over 

den stigende risiko for miljøkatastrofer 

med deraf følgende massive 

migrationsstrømme, hvorfor 

tilvejebringelsen af katastrofebistand til 

den nye kategori af fordrevne mennesker 

af afgørende betydning; 

17. giver udtryk for sin bekymring over 

den stigende risiko for miljøkatastrofer 

med deraf følgende massive 

migrationsstrømme, hvorfor 

tilvejebringelsen af katastrofebistand til 

den nye kategori af flygtninge af afgørende 

betydning; 

Or. en 
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Ændringsforslag  2 

Judith Sargentini 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, ECR 

Fjerde FN-konference om de mindst udviklede lande 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 12 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

12. erindrer om, at det langsigtede mål med 

udviklingssamarbejdet må være at skabe 

betingelser for en bæredygtig økonomisk 

udvikling; understreger derfor 

nødvendigheden af at identificere behov og 

strategier, at diversificere og at forberede 

sig på liberalisering ved at udvide 

produktions-, udbuds- og handelskapacitet 

og øge de mindst udviklede landes evne til 

at tiltrække investeringer; 

12. erindrer om, at det langsigtede mål med 

udviklingssamarbejdet må være at skabe 

betingelser for en bæredygtig økonomisk 

udvikling og en retfærdig fordeling af 

velstanden; understreger derfor 

nødvendigheden af at identificere de 

mindst udviklede landes behov og 

strategier, at diversificere handelen ved at 

sikre retfærdige priser for varer fra de 

mindst udviklede lande og løse supply-

side-betingede begrænsninger i 

mulighederne for at udvide de mindst 

udviklede landes handelskapacitet og evne 

til at tiltrække investeringer, som 

respekterer ILO's vigtigste 

arbejdsmarkedsnormer og kravene om 

miljøbeskyttelse; 

Or. en 
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Ændringsforslag  3 

Judith Sargentini 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, ECR 

Fjerde FN-konference om de mindst udviklede lande 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 4 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

4. erindrer om målsætningen om at bryde 

ud af kategorien af mindst udviklede lande 

og henviser til de rammer, der blev 

opstillet på topmødet om 2015-

udviklingsmålene i september 2010 med 

henblik på at fremskynde 

fattigdomsbekæmpelse, skabe bæredygtig 

og inklusiv økonomisk vækst, god 

regeringsførelse og kapacitetsopbygning;  

4. erindrer om målsætningen om at bryde 

ud af kategorien af mindst udviklede lande 

og henviser til de rammer, der blev 

opstillet på topmødet om 2015-

udviklingsmålene i september 2010 med 

henblik på at fremskynde 

fattigdomsbekæmpelse, skabe bæredygtig 

økonomisk udvikling med henblik på at 

forbedre levestandarden for befolkningen 

i de mindst udviklede lande, og sikre god 

regeringsførelse og kapacitetsopbygning;  

Or. en 
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Ændringsforslag  4 

Judith Sargentini 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, ECR 

Fjerde FN-konference om de mindst udviklede lande 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt J 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

J. der henviser til, at der ikke kan skabes 

nogen egentlig udvikling, uden at staten 

spiller en vigtig rolle, hvorfor den skal 

have øget kapacitet til at fremme den 

økonomiske udvikling, velstandsskabelsen, 

offentlig-private partnerskaber og 

velovervejede udenlandske investeringer,   

J. der henviser til, at der ikke kan skabes 

nogen egentlig udvikling, uden at staten 

spiller en vigtig rolle, hvorfor den skal 

have øget kapacitet til at fremme den 

økonomiske udvikling, velstandsskabelsen 

og en retfærdig fordeling af den, offentlig-

private partnerskaber og velovervejede 

udenlandske investeringer, som i fuld 

udstrækning respekterer ILO's vigtigste 

arbejdsmarkedsnormer og kravene om 

miljøbeskyttelse,   

Or. en 

 

 


