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Predlog spremembe  1 

Judith Sargentini 

v imenu skupine Verts/ALE 
 
Predlog skupne resolucije 

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

Četrta konferenca Združenih narodov o najmanj razvitih državah 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 17 

 
Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

17. je zaskrbljen ob vse večjih možnostih 
okoljskih nesreč, ki povzročajo množično 
preseljevanje in terjajo nujno pomoč za to 
novo kategorijo razseljenih oseb; 

17. je zaskrbljen ob vse večjih možnostih 
okoljskih nesreč, ki povzročajo množično 
preseljevanje in terjajo nujno pomoč za to 
novo kategorijo beguncev; 

Or. en 
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Predlog spremembe  2 

Judith Sargentini 

v imenu skupine Verts/ALE 
 
Predlog skupne resolucije 

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

Četrta konferenca Združenih narodov o najmanj razvitih državah 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 12 

 
Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

12. poudarja, da mora biti dolgoročni cilj 
razvojnega sodelovanja ustvarjanje razmer 
za trajnostni gospodarski razvoj; zato 
poudarja, da je treba določiti potrebe in 
strategije, omogočiti diverzifikacijo in 
pripravo na liberalizacijo s povečanjem 

proizvodnih, oskrbnih in trgovinskih 

zmogljivosti ter s povečanjem zmožnosti 
najmanj razvitih držav za pridobivanje 
naložb; 

12. poudarja, da mora biti dolgoročni cilj 
razvojnega sodelovanja ustvarjanje razmer 
za trajnostni gospodarski razvoj in pošteno 
porazdelitev bogastva; zato poudarja, da je 
treba določiti potrebe najmanj razvitih 
držav in strategije, omogočiti 
diverzifikacijo trgovine z zagotavljanjem 
poštenih cen za proizvodnjo v najmanj 
razvitih državah ter obravnavati 
omejevanje ponudbe, da bi povečali 

trgovinske zmogljivosti teh držav in 
njihovo sposobnost pridobivanja naložb 
ob spoštovanju osnovnih standardov 

Mednarodne organizacije dela in zaščiti 

okolja; 

Or. en 
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Predlog spremembe  3 

Judith Sargentini 

v imenu skupine Verts/ALE 
 
Predlog skupne resolucije 

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

Četrta konferenca Združenih narodov o najmanj razvitih državah 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 4 

 
Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

4. opominja na cilj, da bi države izstopile 
iz kategorije najmanj razvitih držav, in 
poudarja okvir, opredeljen na vrhunskem 
srečanju o razvojnih ciljih tisočletja 
septembra 2010, za pospeševanje 
izkoreninjanja revščine, ustvarjanje 
trajnostne in vključujoče gospodarske 

rasti, uvedbo dobrega upravljanja in 
spodbujanje gradnje zmogljivosti;  

4. opominja na cilj, da bi države izstopile 
iz kategorije najmanj razvitih držav, in 
poudarja okvir, opredeljen na vrhunskem 
srečanju o razvojnih ciljih tisočletja 
septembra 2010, za pospeševanje 
izkoreninjanja revščine, ustvarjanje 
trajnostnega gospodarskega razvoja z 

namenom izboljšanja življenjskega 

standarda prebivalcev najmanj razvitih 

držav, uvedbo dobrega upravljanja in 
spodbujanje gradnje zmogljivosti;  

Or. en 
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Predlog spremembe  4 

Judith Sargentini 

v imenu skupine Verts/ALE 
 
Predlog skupne resolucije 

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

Četrta konferenca Združenih narodov o najmanj razvitih državah 

Predlog skupne resolucije 

Uvodna izjava J 

 
Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

J. ker bistvenega napredka ni mogoče 
doseči, ne da bi pri tem država imela 
pomembno vlogo na podlagi boljših 
zmogljivosti za zagotavljanje 
gospodarskega razvoja, ustvarjanje 
bogastva, javno-zasebnega partnerstva in 
ustreznega načrtovanja tujih naložb,  

J. ker bistvenega napredka ni mogoče 
doseči, ne da bi pri tem država imela 
pomembno vlogo na podlagi boljših 
zmogljivosti za zagotavljanje 
gospodarskega razvoja, ustvarjanje 
bogastva, pravično porazdelitev bogastva, 
javno-zasebnega partnerstva in ustreznega 
načrtovanja tujih naložb ob popolnem 
spoštovanju osnovnih standardov 

Mednarodne organizacije dela in načel 

zaščite okolja,  

Or. en 

 
 


