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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

4.4.2011  B7-0228/2011 }  

 B7-0229/2011 }  

 B7-0230/2011 }  

 B7-0231/2011 }  

 B7-0232/2011 }  

 B7-0233/2011 } RC1/Am. 9 

Τροπολογία  9 

Nirj Deva 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

Τέταρτη ∆ιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για τις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 14 α (νέα)  

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  14α. επισηµαίνει το ρόλο που 
διαδραµατίζει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και τον αποφασιστικό του 
ρόλο στην έγκριση του προϋπολογισµού 
της ΕΕ για την ανάπτυξη· είναι εποµένως 
πεπεισµένο ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει 
να εµπλέκεται στενότερα στην 
προετοιµασία της αναπτυξιακής 
στρατηγικής της ΕΕ· θεωρεί, επιπλέον, 
σηµαντικό να καθιερωθεί ένας 
µηχανισµός για την υποβολή σχετικών 
εκθέσεων· 

Or. en 
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Τροπολογία  10 

Nirj Deva 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

Τέταρτη ∆ιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για τις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 1 α (νεά) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  1α. επισηµαίνει ότι η χορήγηση βοήθειας 
από την ΕΕ στις ΛΑΧ θα πρέπει να 
προσανατολίζεται κυρίως στη δηµιουργία 
πλούτου και την ανάπτυξη οικονοµίας 
της αγοράς, βασικές προϋποθέσεις για 
την εξάλειψη της φτώχειας·  

Or. en 
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Τροπολογία  11 

Nirj Deva 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

Τέταρτη ∆ιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για τις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  1α. ζητεί να δοθεί προτεραιότητα στην 
οικονοµική ανάπτυξη ως βασικό στοιχείο 
για την ανάπτυξη και τη µείωση της 
φτώχειας στις ΛΑΧ· 

Or. en 
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Τροπολογία  12 

Nirj Deva 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

Τέταρτη ∆ιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για τις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Ι 

 

Κοινή πρόταση 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, 

J. 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· 

λαµβάνοντας υπόψη ότι το κράτος πρέπει 
να αναλαµβάνει τις ευθύνες του όσον 
αφορά την εξασφάλιση σταθερότητας και 
νοµικού πλαισίου·  

Or. en 

 

 


