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Τροπολογία  1 

Judith Sargentini 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE  

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

Τέταρτη ∆ιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για τις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 17 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

17. εκφράζει την ανησυχία του για το 

γεγονός ότι αυξάνεται διαρκώς η 

πιθανότητα περιβαλλοντικών 

καταστροφών οι οποίες προκαλούν µαζικές 

µετακινήσεις πληθυσµού και καθιστούν 

επιτακτική τη χορήγηση κατεπείγουσας 

βοήθειας σε αυτήν την νέα κατηγορία 

ατόµων χωρίς εστίες· 

17. εκφράζει την ανησυχία του για το 

γεγονός ότι αυξάνεται διαρκώς η 

πιθανότητα περιβαλλοντικών 

καταστροφών οι οποίες προκαλούν µαζικές 

µετακινήσεις πληθυσµού και καθιστούν 

επιτακτική τη χορήγηση κατεπείγουσας 

βοήθειας σε αυτήν την νέα κατηγορία 

προσφύγων· 

Or. en 



 

AM\863432EL.doc PE459.761v01-00 } 

 PE459.762v01-00 } 

 PE459.765v01-00 } 

 PE459.766v01-00 } 

 PE459.768v01-00 } 

 PE459.769v01-00 } RC1 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

4.4.2011  B7-0228/2011 }  

 B7-0229/2011 }  

 B7-0230/2011 }  

 B7-0231/2011 }  

 B7-0232/2011 }  

 B7-0233/201 } RC1/Am. 2 

Τροπολογία  2 

Judith Sargentini 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρότασης ψηφίσµατος 

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

IV United Nations Conference on Least Developed Countries 

Κοινή πρότασης ψηφίσµατος 

Παράγραφος 12 

 

Κοινή πρότασης ψηφίσµατος Τροπολογία 

12. υπενθυµίζει ότι ο µακρόπνοος στόχος 
της αναπτυξιακής συνεργασίας πρέπει να 

είναι η δηµιουργία των προϋποθέσεων για 

βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη· ως εκ 
τούτου τονίζει ότι χρειάζεται να εντοπίζει 
κανείς ανάγκες και στρατηγικές, να 
προβαίνει σε διαφοροποίηση και να 
προετοιµάζει την υπαγωγή σε καθεστώς 
ελεύθερης αγοράς µέσω της βελτίωσης 
της παραγωγής, της ικανότητας 
εφοδιασµού και εµπορικών ανταλλαγών 
και της αύξησης της ικανότητας των 
ΛΑΧ να προσελκύουν επενδύσεις· 

12. υπενθυµίζει ότι ο µακρόπνοος στόχος 
της αναπτυξιακής συνεργασίας πρέπει να 

είναι η δηµιουργία των προϋποθέσεων για 

βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη και η 
δίκαιη ανακατανοµή του πλούτου· ως εκ 
τούτου τονίζει ότι χρειάζεται να 
εντοπιστούν οι ανάγκες και οι στρατηγικές 
των ΛΑΧ, να διαφοροποιηθεί το εµπόριο 
µε την προώθηση δίκαιων τιµών για την 
παραγωγή των ΛΑΧ και να 
αντιµετωπισθούν τα εµπόδια σε επίπεδο 
εφοδιασµού ώστε να βελτιωθεί ικανότητα 
εµπορικών ανταλλαγών των ΛΑΧ και η 
ικανότητά τους να προσελκύουν 
επενδύσεις, σε πνεύµα σεβασµού των 
βασικών εργασιακών κανόνων της ∆ΟΕ 
και προστασίας του περιβάλλοντος· 
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Τροπολογία  3 

Judith Sargentini 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρότασης ψηφίσµατος 

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

Τέταρτη ∆ιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για τις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες 

Κοινή πρότασης ψηφίσµατος 

Παράγραφος 4 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

4. υπενθυµίζει τον στόχο που αποτελεί η 
διαγραφή χωρών από την κατηγορία ΛΑΧ 

και επισηµαίνει ότι τον Σεπτέµβριο 2010 η 

συνάντηση κορυφής σχετικά µε τους 

αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας όρισε 

πλαίσιο προς επιτάχυνση της εξάλειψης 

της φτώχειας, δηµιουργία βιώσιµης και 
χωρίς αποκλεισµούς αύξησης της 
οικονοµίας, θέσπιση χρηστής 
διακυβέρνησης και καλλιέργεια ευνοϊκού 

κλίµατος για ανάπτυξη ικανοτήτων·  

4. υπενθυµίζει τον στόχο που αποτελεί η 
διαγραφή χωρών από την κατηγορία ΛΑΧ 

και επισηµαίνει ότι τον Σεπτέµβριο 2010 η 

συνάντηση κορυφής σχετικά µε τους 

αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας όρισε 

πλαίσιο προς επιτάχυνση της εξάλειψης 

της φτώχειας, δηµιουργία βιώσιµης 
οικονοµικής µεγέθυνσης µε στόχο τη 
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του 
πληθυσµού των ΛΑΧ,  θέσπιση χρηστής 
διακυβέρνησης και καλλιέργεια ευνοϊκού 

κλίµατος για ανάπτυξη ικανοτήτων·  
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Τροπολογία  4 

Judith Sargentini 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρότασης ψηφίσµατος 

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

Τέταρτη ∆ιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για τις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Ι 

 

Κοινή πρότασης ψηφίσµατος Τροπολογία 

Ι. λαµβάνοντας υπόψη ότι δεν µπορεί να 
υπάρξει σηµαντική ανάπτυξη χωρίς να 

διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο τα κράτη 

βασιζόµενο σε βελτιωµένη ικανότητα 

επίδοσης σε οικονοµική ανάπτυξη, 

δηµιουργία πλούτου, εταιρικές σχέσεις 

ιδιωτικού-δηµοσίου τοµέα και ορθό 

σχεδιασµό των ξένων επενδύσεων,   

Ι. λαµβάνοντας υπόψη ότι δεν µπορεί να 
υπάρξει σηµαντική ανάπτυξη χωρίς να 

διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο τα κράτη 

βασιζόµενο σε βελτιωµένη ικανότητα 

επίδοσης σε οικονοµική ανάπτυξη, 

δηµιουργία πλούτου και δίκαιη κατανοµή 
πλούτου, εταιρικές σχέσεις ιδιωτικού-
δηµοσίου τοµέα και ορθό σχεδιασµό των 

ξένων επενδύσεων, σε πνεύµα πλήρους 
σεβασµού των βασικών εργασιακών 
κανόνων της ∆ΟΕ και των αρχών για την 
προστασία του περιβάλλοντος,   

Or. en 

 

 


