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Amendement  1 

Judith Sargentini 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Vierde VN-conferentie over de minst ontwikkelde landen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

17. uit zijn bezorgdheid over de 

toenemende waarschijnlijkheid van 

milieurampen die massale migratiegolven 

in gang zetten en noodhulp voor deze 

nieuwe categorie ontheemde personen 

dringend noodzakelijk maken; 

17. uit zijn bezorgdheid over de 

toenemende kans op milieurampen die 

massale migratiegolven in gang zetten en 

noodhulp voor deze nieuwe categorie 

vluchtelingen dringend noodzakelijk 

maken; 

Or. en 
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Amendement  2 

Judith Sargentini 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Vierde VN-conferentie over de minst ontwikkelde landen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

12. onderstreept dat het langetermijndoel 

van ontwikkelingssamenwerking moet 

bestaan in het scheppen van de 

voorwaarden voor een duurzame 

economische ontwikkeling; wijst derhalve 

op de noodzaak behoeften in kaart te 

brengen en strategieën te bepalen, te 

diversifiëren en liberalisering voor te 

bereiden door de productie-, leverings- en 

handelscapaciteiten op te voeren en het 

vermogen van MOL om investeringen aan 

te trekken, te vergroten; 

12. onderstreept dat het langetermijndoel 

van ontwikkelingssamenwerking moet 

bestaan in het scheppen van de 

voorwaarden voor een duurzame 

economische ontwikkeling en een eerlijke 

inkomensverdeling; wijst derhalve op de 

noodzaak de behoeften van MOL in kaart 

te brengen en strategieën te bepalen, de 

handel te diversifiëren door eerlijke 

prijzen voor producten van MOL te 

bevorderen en de beperkingen van de 

aanvoerzijde aan te pakken door 

vergroting van de handelscapaciteiten  van 

MOL en van hun vermogen om 

investeringen aan te trekken die de 

fundamentele arbeidsnormen van de IAO 

en de bescherming van het milieu 

respecteren, 

Or. en 



 

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

 PE459.762v01-00 }  

 PE459.765v01-00 }  

 PE459.766v01-00 }  

 PE459.768v01-00 }  

 PE459.769v01-00 } RC1 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

4.4.2011  B7-0228/2011 }  

 B7-0229/2011 }  

 B7-0230/2011 }  

 B7-0231/2011 }  

 B7-0232/2011 }  

 B7-0233/2011 } RC1/Am. 3 

Amendement  3 

Judith Sargentini 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Vierde VN-conferentie over de minst ontwikkelde landen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

4. herinnert eraan dat een van de 

doelstellingen is dat landen zich uit de 

MOL-categorie kunnen opwerken, en wijst 

op het kader dat in september 2010 door de 

MDG-Top is vastgesteld om het uitroeien 

van armoede te bespoedigen en te zorgen 

voor duurzame en inclusieve economische 

groei, goed bestuur en capaciteitsopbouw;  

4. herinnert eraan dat een van de 

doelstellingen is dat landen zich uit de 

MOL-categorie kunnen opwerken, en wijst 

op het kader dat in september 2010 door de 

MDG-Top is vastgesteld om het uitroeien 

van armoede te bespoedigen en te zorgen 

voor duurzame economische ontwikkeling 

die gericht is op verbetering van de 

leefomstandigheden van de bevolking van 

de MOL, goed bestuur en 

capaciteitsopbouw;  

Or. en 
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Amendement  4 

Judith Sargentini 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Vierde VN-conferentie over de minst ontwikkelde landen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging J 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

J. overwegende dat er nauwelijks sprake 

kan zijn van ontwikkeling zonder een 

significante rol voor staten op basis van 

een verbeterde capaciteit om de weg op te 

gaan van economische ontwikkeling, het 

scheppen van rijkdom, partnerschappen 

tussen particuliere en publieke sector en 

adequate planning van buitenlandse 

investeringen,   

J. overwegende dat er nauwelijks sprake 

kan zijn van ontwikkeling zonder een 

significante rol voor staten op basis van 

een verbeterde capaciteit om de weg op te 

gaan van economische ontwikkeling, het 

scheppen van rijkdom en eerlijke verdeling 

van inkomens, partnerschappen tussen 

particuliere en publieke sector en adequate 

planning van buitenlandse investeringen 

die de fundamentele arbeidsnormen van 

de IAO en de bescherming van het milieu 

volledig respecteren, 

Or. en 

 

 


