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Állásfoglalásra irányuló indítvány

Módosítás, előterjesztette:Cristiana Muscardini

Módosítás: 1
(-A) preambulumbekezdés (új)

-A. mivel egyrészről a kereskedelem, másrészről a szegénység felszámolása és a fejlődés 
közötti kapcsolat rendkívül összetett és meghatározott körülmények függvénye, 
amelyek nagyon gyakran több tényezőhöz kapcsolódnak, például a hazai piac 
nagyságához, a természeti adottságokhoz, a távolságokhoz és fizikai feltételekhez, és 
különösen a hazai politikák megfelelőségéhez, amelyek vagy kellő kölcsönhatásban 
állnak a külkereskedelemmel, vagy nem, 

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Sajjad Karim

Módosítás: 2
(A) preambulumbekezdés

(A) mivel Kína és India gazdasági növekedése eredményeképpen jelentősen csökkent a 
szegények száma, így a legnagyobb szegénységben, napi 1 dollárnál kevesebb 
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pénzből élők aránya 1981 óta közel a felére, a világ népességének 40%-áról 21%-ára 
csökkent, bár más fejlődő országokban egyenetlen volt a fejlődés, a Földön még 
mindig több mint egymilliárd ember szembesül rendkívüli mértékű szegénységgel, és 
él napi kevesebb mint 1 dollárból, továbbá 1,5 és 3 milliárd közé tehető azok száma, 
akik a 2 dolláros szegénységi küszöb alatt élnek,

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Cristiana Muscardini

Módosítás: 3
(A) preambulumbekezdés

(A) mivel azon tény ellenére, hogy egy világbanki jelentés szerint az elmúlt 20 évben a 
fejlődő országokban megduplázódott az egy főre jutó jövedelem és 200 millió ember 
már nem a szegénységi küszöb alatt él, a Földön, és főleg a legkevésbé fejlett 
országokban még mindig több mint egymilliárd ember szembesül rendkívüli mértékű 
szegénységgel, és él napi kevesebb mint 1 dollárból, továbbá 1,5 és 3 milliárd közé 
tehető azok száma, akik a 2 dolláros szegénységi küszöb alatt élnek,

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Panagiotis Beglitis

Módosítás: 4
(A) preambulumbekezdés

(A) mivel a Földön több mint egymilliárd ember szembesül rendkívüli mértékű 
szegénységgel, és él napi kevesebb mint 1 dollárból, továbbá 1,5 és 3 milliárd közé 
tehető azok száma, akik a 2 dolláros szegénységi küszöb alatt élnek, és mivel az 
elmúlt néhány évben csökkenés helyett ezek a számok tovább nőttek;

Or. el

Módosítás, előterjesztette:Christofer Fjellner

Módosítás: 5
(Aa) preambulumbekezdés (új)

(Aa) mivel a globalizáció és a világméretű iparosodás bámulatos fejlődést jelent, amely 
ténylegesen elérte azt a pontot, hogy felszámolja a szegénységet és globális 
kiegyenlítő hatást idézzen elő, 
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Or. sv

Módosítás, előterjesztette:Christofer Fjellner

Módosítás: 6
(Ab) preambulumbekezdés (új)

(Ab) mivel a XVIII. század közepén a legtöbb európai ország szegényebb volt, mint 
manapság a fejlődő országok többsége, és az európai országok nagy részében a 
csecsemőhalandóság több mint kétszer nagyobb volt, mint napjainkban a fejlődő 
országok átlaga,

Or. sv

Módosítás, előterjesztette:Christofer Fjellner

Módosítás: 7
(Ac) preambulumbekezdés (új)

(Ac) mivel a globalizációt elvileg mindenhol értékelik, még ha különböző mértékben is;
mivel az elismert Pew Research Center megállapította, hogy a 44-ből 41 ország 
lakóinak nagy része úgy gondolja, hogy a növekvő nemzetközi kereskedelem és a 
fokozódó vállalkozói szellem kedvező hatást gyakorol az országukra és családjukra, 
a támogatottság mértéke különösen nagy a fejlődő országokban: Ázsiában az 
emberek 22%-a „nagyon jó” dolognak tartja a globalizációt, Afrika Szaharától délre 
fekvő régiójában pedig mintegy 29%-uk, Nyugaton a megkérdezettek több mint 
egynegyede szerint a globalizáció kedvezőtlen hatásokkal jár, míg Ázsiában és 
Afrikában tízből csupán egy ember gondolja így,

Or. sv

Módosítás, előterjesztette:Christofer Fjellner

Módosítás: 8
(Ad) preambulumbekezdés (új)

(Ad) mivel a szegényebb országokban a WTO és a multinacionális cégek támogatottsága 
is magasabb, mint Európában, Afrikában például a lakosság 75%-a – több mint 
20%-kal többen, mint Nyugaton – gondolja úgy, hogy a multinacionális cégek 
kedvező hatást gyakorolnak országukra; mivel továbbá az afrikaiak 72%-a a WTO-
hoz hasonló intézményeket is hasznosnak tartja, míg csupán 28%-uk gondolja úgy, 
hogy a globalizációellenes mozgalom bármilyen előnnyel fog járni,
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Módosítás, előterjesztette:Zbigniew Zaleski

Módosítás: 9
(B) preambulumbekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Christofer Fjellner

Módosítás: 10
(B) preambulumbekezdés

(B) mivel Európa gazdasági fejlődése bámulatos, és a világban jelenleg végbemenő 
fejlődés még elképesztőbb; mivel Nagy-Britanniának 1780-tól számítva majdnem 60 
évbe került, hogy (GNP-ben mért) prosperitását megkétszerezze, míg száz évvel 
később Svédországnak közel 40 év kellett ahhoz, hogy ugyanezt elérje, és újabb száz 
év elteltével Dél-Koreának alig több mint 10 évre volt szüksége prosperitásának 
megkétszerezéséhez,

Or. sv

Módosítás, előterjesztette:Sajjad Karim

Módosítás: 11
(B) preambulumbekezdés

(B) mivel az egy főre jutó bruttó hazai termék (GNP) valamennyi fejlődő országban 
30%-kal nőtt az elmúlt 25 évben, de ugyanebben az időszakban az egy főre eső 
jövedelmek különbsége a világ legszegényebb és leggazdagabb országai között több 
mint a kétszeresére nőtt,

Or. en
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Módosítás, előterjesztette:Zbigniew Zaleski

Módosítás: 12
(Ba) preambulumbekezdés (új)

Ba. mivel az elmúlt 25 évben 40%-ról 21%-ra csökkent a napi 1 dollárnál kevesebből 
élők aránya,

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Sajjad Karim

Módosítás: 13
(Ba) preambulumbekezdés (új)

(Ba) mivel a fejlődő országok magas népességnövekedési aránya miatt az elért gazdasági 
növekedés mértéke sok esetben nem elegendő ahhoz, hogy nőjön az egy főre jutó 
GDP, ami számos legkevésbé fejlett országban jelentősen kihat a szegénységre,

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Sajjad Karim

Módosítás: 14
(Bb) preambulumbekezdés (új)

(Bb) mivel a polgári béke szükséges előfeltétele a kereskedelem és a szegénység közötti 
megfelelő kapcsolatnak; mivel a felelős kormányzás, többek között a természeti 
erőforrásokból származó bevételek megfelelő kezelése elengedhetetlen a polgári 
béke szempontjából; mivel az egyes termékekre, különösen a gyémántra, olajra, 
faanyagra és kábítószerhatású növényekre szakosodó kivitelhez a konfliktus 
kialakulásának nagyobb kockázat kapcsolódik; mivel az elmúlt 15 évben a 
legkevésbé fejlett országok hatvan százalékában került sor különböző intenzitású és 
időtartamú polgári összeütközésre, amely a legtöbb esetben a gazdaság stagnálását 
és hanyatlását követően robbant ki, és ami hosszú távú negatív következményekkel 
járt a nemzeti és regionális gazdasági fejlődésre nézve, 

Or. en
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Módosítás, előterjesztette:Christofer Fjellner

Módosítás: 15
(C) preambulumbekezdés

(C) mivel a legszegényebb országok részesedése a világkereskedelemből az elmúlt 
években folyamatosan nőtt; mivel az ipari forradalom óta 2005-ben fordult elő 
először, hogy a fejlődő országoknak nagyobb volt a részesedése a világ vásárlóerő-
paritással korrigált GNP-jéből, mint a fejlett országoknak, 

Or. sv

Módosítás, előterjesztette:Zbigniew Zaleski

Módosítás: 16
(C) preambulumbekezdés

(C) aggodalommal állapítja meg, hogy a legszegényebb országok részesedése a 
világkereskedelemből az elmúlt évtizedben visszaesett (törlés),

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Panagiotis Beglitis

Módosítás: 17
(C) preambulumbekezdés

(C) aggodalommal állapítja meg, hogy a legszegényebb országok részesedése a 
világkereskedelemből az elmúlt évtizedben visszaesett, és nőtt a függőségük a kevés 
hozzáadott értéket képviselő, jelentős áringadozásnak kitett termékektől,

Or. el

Módosítás, előterjesztette:Jean-Pierre Audy

Módosítás: 18
(C) preambulumbekezdés

(C) (törlés) megállapítva, hogy a legszegényebb országok részesedése a 
világkereskedelemből az elmúlt évtizedben visszaesett, és nőtt a függőségük a kevés 
hozzáadott értéket képviselő termékektől,

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette:Christofer Fjellner

Módosítás: 19
(Ca) preambulumbekezdés (új)

(Ca) mivel az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja (UNDP) megállapította, hogy a 
világban a szegénység az elmúlt 50 évben nagyobb mértékben csökkent, mint az azt 
megelőző 500 évben; mivel a Világbank jelentései szerint a fejlődő országokban 
közel a felére csökkent a rendkívüli mértékű szegénységben élő emberek százalékos 
aránya az elmúlt 20 évben, 

Or. sv

Módosítás, előterjesztette:Jean-Pierre Audy

Módosítás: 20
(D) preambulumbekezdés

törölve

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Christofer Fjellner

Módosítás: 21
(D) preambulumbekezdés

törölve

Or. sv

Módosítás, előterjesztette:Kader Arif

Módosítás: 22
(Da) preambulumbekezdés (új)

(Da) tekintettel arra, hogy szükség van egy méltányos többoldalú kereskedelmi 
rendszerre, amely a szegénység felszámolására, a teljes foglalkoztatás biztosítására, 
a demokrácia megszilárdítására és a fenntartható fejlődés támogatására szolgál; 
mivel ennek a rendszernek gondosan tervezett és kiegyensúlyozott szabályokon kell 
alapulnia, amelyek létfontosságúak abból a szempontból, hogy a legszegényebb 



PE 370.311v01-00 8/50 AM\605284HU.doc

külső fordítás

HU

országok eredményesebben részt vehessenek a nemzetközi kereskedelemben, 
diverzifikálhassák gazdaságukat és megoldhassák a globalizációval kapcsolatos 
feladatokat, egyúttal biztosítva, hogy előnyeinek elosztása igazságosan történjen, 

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Kader Arif

Módosítás: 23
(Db) preambulumbekezdés (új)

(Db) mivel az úgynevezett „fejlődő” országok csoportjába olyan különböző államok 
tartoznak, amelyek társadalmi-gazdasági helyzete, termelési szerkezete és 
exportkapacitása lényegesen eltérő; mivel amikor az említett országok azon 
képességéről van szó, hogy liberalizált feltételek mellett piacokat szerezzenek a 
világban, a mérleg a felemelkedő gazdaságok felé billen a gyengébb, főleg Afrika 
Szaharától délre fekvő régiójában található országokkal szemben,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Kader Arif

Módosítás: 24
(Dc) preambulumbekezdés (új)

(Dc) tekintettel a harmadik országokkal szemben alkalmazott európai 
kereskedelempolitikára, amely a kereskedelmi preferenciarendszer alapján a 
kereskedelem differenciált megközelítésére helyezi a hangsúlyt, ami által a 
legszegényebb országok számára egyedi és előnyös exportfeltételek biztosítottak 
(a szokásosnál alacsonyabb vámok, vámmentes vagy csökkentett vámtételű 
kontingensek stb.); mivel a vámhatároknak a Közösség piacaira való bejutás 
feltételeit egységesítő teljes megszüntetése azzal fenyeget, hogy a leggyengébb 
országok nem tudnak egyenlő feltételek mellett versenyezni az erős exportáló 
országokkal, és így nem tudják behozni a fejlődésbeli lemaradásukat, 

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette:Zbigniew Zaleski

Módosítás: 25
(E) preambulumbekezdés

(E) mivel a Világbank, az Egyesült Nemzetek Szervezetének Környezetvédelmi 
Programja és az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja egyik jelentése szerint „a 
világ szegényeinek háromnegyede él vidéki térségekben, így ezek az emberek csakis a 
környezetükre támaszkodhatnak” (törlés),

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Jean-Pierre Audy

Módosítás: 26
(E) preambulumbekezdés

(E) mivel a Világbank, az Egyesült Nemzetek Szervezetének Környezetvédelmi 
Programja és az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja egyik jelentése szerint „a 
világ szegényeinek háromnegyede él vidéki térségekben, így ezek az emberek csakis a 
környezetükre támaszkodhatnak” (törlés),

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Filip Andrzej Kaczmarek

Módosítás: 27
(E) preambulumbekezdés

(E) mivel a Világbank, az Egyesült Nemzetek Szervezetének Környezetvédelmi 
Programja és az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja egyik jelentése szerint „a 
világ szegényeinek háromnegyede él vidéki térségekben, így ezek az emberek csakis a 
környezetükre támaszkodhatnak” (törlés),

Or. en
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Módosítás, előterjesztette:Christofer Fjellner

Módosítás: 28
(E) preambulumbekezdés

(E) mivel a Világbank, az Egyesült Nemzetek Szervezetének Környezetvédelmi 
Programja és az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja egyik jelentése szerint „a 
világ szegényeinek háromnegyede él vidéki térségekben, így ezek az emberek csakis a 
környezetükre támaszkodhatnak” (törlés),

Or. sv

Módosítás, előterjesztette:Sajjad Karim

Módosítás: 29
(E) preambulumbekezdés

(E) mivel a Világbank, az Egyesült Nemzetek Szervezetének Környezetvédelmi 
Programja és az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja egyik jelentése szerint „a 
világ szegényeinek háromnegyede él vidéki térségekben, így ezek az emberek csakis a 
környezetükre támaszkodhatnak” (törlés),

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Panagiotis Beglitis

Módosítás: 30
(E) preambulumbekezdés

(E) mivel a Világbank, az Egyesült Nemzetek Szervezetének Környezetvédelmi 
Programja és az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja egyik jelentése szerint „a 
világ szegényeinek háromnegyede él vidéki térségekben, így ezek az emberek csakis a 
környezetükre támaszkodhatnak”, és a szegények esnek elsőként áldozatául a 
természeti erőforrások privatizációjának és a környezet pusztításának, és mivel a 
rendkívüli mértékű szegénység további környezetkárosításhoz járul hozzá,

Or. el
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Módosítás, előterjesztette:Filip Andrzej Kaczmarek

Módosítás: 31
(Ea) preambulumbekezdés (új)

(Ea) mivel a mezőgazdaság biztosít foglalkoztatást és megélhetést a legkevésbé fejlett 
országok munkaerejének 60%-a számára annak ellenére, hogy ugyanekkor ez a 
legnagyobb torzulásokat mutató ágazat, és mivel a mezőgazdasági termékek piacra 
jutása a szegénység csökkentése szempontjából az egyik legfontosabb kérdés,

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Christofer Fjellner

Módosítás: 32
(F) preambulumbekezdés

8F9 mivel az elmúlt 30 évben a tartós éhezés és a gyermekmunka a felére csökkent a 
fejlődő országokban, a várható élettartam 46-ról 64 évre emelkedett és a 
csecsemőhalandóság 18%-ról 8%-ra csökkent; mivel napjainkban a fejlődő 
országok lakosságának 70%-a jut hozzá tiszta ivóvízhez szemben az 1980-as 45%-
kal; mivel ezek a mutatók manapság egyértelműen jobbak, mint 100 évvel ezelőtt a 
leggazdagabb országokban,

Or. sv

Módosítás, előterjesztette:Filip Andrzej Kaczmarek

Módosítás: 33
(F) preambulumbekezdés

(F) mivel a szegények számára a természeti erőforrásokhoz, például a vízhez és a földhöz, 
illetve az energiához és az olyan alapszolgáltatásokhoz mint a gyógyszerek, az 
egészségügyi ellátás és az oktatás, valamint az alapvető árucikkekhez, például a 
gyógyszerekhez való hozzáférés (törlés) nehezebb,

Or. en
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Módosítás, előterjesztette:Zbigniew Zaleski

Módosítás: 34
(G) preambulumbekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Jean-Pierre Audy

Módosítás: 35
(G) preambulumbekezdés

törölve

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Filip Andrzej Kaczmarek

Módosítás: 36
(G) preambulumbekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Christofer Fjellner

Módosítás: 37
(G) preambulumbekezdés

(G) mivel a fejődő országokba beáramló tőke 2005-ben 385 milliárd USD-t tett ki, ami új 
rekordnak számít, és mivel ez főleg a nyersanyagárak emelkedésének, valamint az 
Amerikai Egyesült Államokba és Európába történő behozatal növekedésének 
tulajdonítható,

Or. sv
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Módosítás, előterjesztette:Sajjad Karim

Módosítás: 38
(G) preambulumbekezdés

(G) mivel a legkevésbé fejlett országok többségében a legtöbb ember élete és megélhetése 
nem áll közvetlen kapcsolatban a nemzetközi kereskedelemmel, és nagy a 
valószínűsége, hogy az exportvezérelt növekedés „enkláve-orientált növekedéshez” 
vezethet azokban az országokban, amelyek készárukat, ásványi anyagokat és olajat 
exportálnak, ami különösen nyilvánvaló a mezőgazdasági termékeket exportáló 
legkevésbé fejlett országokban, amelyekben az árukkal és a mezőgazdasági 
termékekkel való kereskedelemből származó haszon a termelők számára napról napra 
csökken, a viszonteladók számára azonban nő; mivel a gazdasági növekedéshez nem 
csak exportnövekedés, hanem a jövedelemteremtő lehetőségek átfogó, az egész 
gazdaságra kiterjedő növekedése, különösen a mezőgazdasági és nem 
mezőgazdasági tevékenységek közötti fejlesztési kapcsolatok megerősítése szükséges,

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Kader Arif

Módosítás: 39
(Ga) preambulumbekezdés (új)

(Ga) mivel az, hogy fel tudják venni a versenyt a világ mezőgazdasági áraival, a Föld 
legszegényebb országait arra készteti, hogy korlátozott számú, kizárólag exportra 
szánt termékre helyezzék a hangsúlyt; mivel a monokultúrák ebből következő 
kialakulása együtt jár a helyi lakosság élelmezéséhez szükséges, hagyományos 
élelmiszernövények termelésének megszűnésével és az alapvető termékek 
behozatalától, valamint a világpiacokon tapasztalható, szabályozhatatlan 
ingadozásoktól való növekvő függőséggel, 

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Kader Arif

Módosítás: 40
(Gb) preambulumbekezdés (új)

(Gb) mivel a szegény országok esetében termékeik világpiacokra történő kivitelének 
értéke attól függ, hogy – különösen a fejlett országokban – jövedelmező árakat 
tartsanak fenn; mivel a vámhatárok megszüntetésére irányuló jelenlegi tendencia 
elkerülhetetlenül az említett piacokon uralkodó árak csökkenéséhez vezet, ami 
fenyegetést jelent a világ legszegényebb országainak fejlődési lehetőségeire nézve, 



PE 370.311v01-00 14/50 AM\605284HU.doc

külső fordítás

HU

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Zbigniew Zaleski

Módosítás: 41
(H) preambulumbekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Christofer Fjellner

Módosítás: 42
(H) preambulumbekezdés

(H) mivel a rendkívüli mértékű szegénységben élők száma több mint 400 millióval 
csökkent az elmúlt 20 évben, miközben a világ lakossága közel 1,5 milliárddal nőtt; 
mivel különböző tanulmányok szerint ez nagyrészt a kereskedelmi deregulációnak és 
a fejlődő országokban végrehajtott piaci reformoknak tulajdonítható, 

Or. sv

Módosítás, előterjesztette:Sajjad Karim

Módosítás: 43
(H) preambulumbekezdés

(H) mivel a Világbank, a Nemzetközi Valutaalap és az ENSZ adatai alapján készült 
tanulmány szerint a kereskedelem liberalizációja az elmúlt 20 év során 272 milliárd 
USD-jébe került Afrika Szaharától délre fekvő régiójának; mivel a tömeges 
szegénység felerősíti a gazdasági stagnálás felé vezető tendenciát, és a térség több 
országa rendkívül nagyra törő gazdasági reformokat hajt végre, hogy kitörjön az 
ilyen szegénységből; mivel ebben a tekintetben nélkülözhetetlen a nemzetközi 
közösség szakértelme és segítsége,

Or. en
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Módosítás, előterjesztette:Christofer Fjellner

Módosítás: 44
(I) preambulumbekezdés

(I) mivel az MDG-k megvalósításához és a globális szegénység elleni küzdelemhez 
mindenekelőtt liberálisabb kereskedelmi környezetre lesz szükség, amelyben a 
fejlődő országok ténylegesen bejutnak a fejlett országok piacaira, és a szegény 
országok felszámolják a kereskedelmi akadályokat, hogy ösztönözzék a fejlődő 
országok közötti kereskedelmet, mivel azonban olyan reformokra is szükség van, 
amelyek a felelős kormányzás kialakítására irányulnak a fejlődő országokban, hogy 
polgáraik számára biztosított legyen a gazdasági szabadság, amely a gazdasági 
növekedés előfeltétele; mivel Afrika Szaharától délre fekvő régióját jelenleg nem 
csak az érinti hátrányosan, hogy kirekesztődött a globalizációból és 
világkereskedelmi forgalomból, hanem az is, hogy nem adott számára a 
felelősségteljes kormányzás lehetősége, 

Or. sv

Módosítás, előterjesztette:Zbigniew Zaleski

Módosítás: 45
(I) preambulumbekezdés

(I) mivel az MDG-k megvalósításához és a globális szegénység elleni küzdelemhez 
szabad és tisztességes kereskedelmi gyakorlatokra, (törlés) a nem fenntartható 
adóságok tekintetében hatékony adósságkönnyítésre lesz szükség, valamint arra, hogy 
valamennyi adományozó növelje a támogatások mennyiségét,

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Panagiotis Beglitis

Módosítás: 46
(I) preambulumbekezdés

(I) mivel az MDG-k megvalósításához és a globális szegénység elleni küzdelemhez 
tisztességesebb kereskedelmi gyakorlatokra, a környezet és a szociális jogok védelmét 
szolgáló hatékony és végrehajtható szabályokra és a nem fenntartható adóságok 
tekintetében hatékony adósságkönnyítésre lesz szükség, valamint arra, hogy 
valamennyi adományozó növelje nem is annyira a támogatások összegét, mint inkább 
hatékonyságát, a támogatást a gazdasági és társadalmi struktúrák reformjára és a 
demokratikus kormányzás fejlesztésére szolgáló programokhoz kötve, 

Or. el
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Módosítás, előterjesztette:Kader Arif

Módosítás: 47
(Ia) preambulumbekezdés (új)

(Ia) mivel a szegény országok fejlődésének elengedhetetlen, de önmagában nem 
elégséges feltétele, hogy növeljék kivitelük nagyságrendjét; mivel miközben ez 
elősegíti a létrehozott gazdasági javak mennyiségének növelését, nem garantálja 
automatikusan a termelőágazatban dolgozó helyi lakosság szociális körülményeinek 
javulását,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Sajjad Karim

Módosítás: 48
(J) preambulumbekezdés

(J) megállapítja, hogy a külkereskedelem a szegénység csökkentésének fontos eszközéül 
szolgálhat, és hogy megfigyelhető egy olyan irányzat, hogy azokban az országokban, 
amelyek fokozatosabban és kisebb mértékben nyitották meg piacaikat, megfelelőbb 
kapcsolat alakult ki a kereskedelem és a szegénység között, mint azokban, amelyek 
egyrészt a legnagyobb mértékben és leggyorsabban megnyitották piacaikat, másrészt 
amelyek a leginkább bezárkózottak maradtak; megállapítja, hogy a legkevésbé fejlett 
afrikai országok mélyebb és gyorsabb liberalizációt hajtottak végre, mint az ázsiai 
országok, és hogy általánosságban az utóbbiak értek el jobb eredményeket a 
szegénység csökkentése tekintetében, és sikeresebbek voltak abból a szempontból is, 
hogy nagyobb mértékben a piaci erőknek megfelelően alakították ki a 
feldolgozóipari termékek kivitelét, részben regionális kereskedelmi és beruházási 
kapcsolatok révén,

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Christofer Fjellner

Módosítás: 49
(J) preambulumbekezdés

(J) megállapítja, hogy a külkereskedelem a társadalmi és gazdasági fejlődés fontos 
eszközéül szolgál; mivel a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF), a Világbanktól és az 
ENSZ-től származó adatokra épülő tanulmányok rámutatnak egy adott ország 
gazdasági szabadsága és gazdasági fellendülése közötti közvetlen kapcsolatra,
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Módosítás, előterjesztette:Zbigniew Zaleski

Módosítás: 50
(J) preambulumbekezdés

(J) megállapítja, hogy a külkereskedelem a társadalmi és gazdasági fejlődés fontos 
eszközéül szolgálhat, amennyiben az országok az első szakaszban képesek piacaik 
védelmére, valamint piacaiknak a következő szakaszban történő fokozatos
megnyitására, amikor már erős intézményes keretrendszerrel és egyértelmű szociális 
és környezetvédelmi szabályokkal rendelkeznek(törlés),

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Jean-Pierre Audy, Tokia Saïfi

Módosítás: 51
(J) preambulumbekezdés

(J) megállapítja, hogy a külkereskedelem a társadalmi és gazdasági fejlődés fontos 
eszközéül szolgálhat, amennyiben az országok (törlés) már erős intézményes 
keretrendszerrel és egyértelmű szociális és környezetvédelmi szabályokkal, valamint 
átlátható mechanizmusokkal rendelkeznek a javak újraelosztásával kapcsolatban,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Zbigniew Zaleski

Módosítás: 52
(Ja) preambulumbekezdés (új)

(Ja) mivel a liberalizáció csökkenti, illetve megszünteti a meglévő torzulásokat és 
ösztönzőleg hat a beruházások növekedésére, a technológiaátadás fejlesztésére és –
a fokozottabb verseny révén – a gazdasági hatékonyság javulására; mivel a 
kereskedelmi akadályok felszámolása jelentős mértékben ösztönözheti a fejlődő 
országokat, hogy változtassanak termelésükön annak érdekében, hogy 
kihasználhassák az alacsony munkaerőköltségekből és a természeti adottságokból 
származó komparatív előnyeiket,

Or. en
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Módosítás, előterjesztette:Filip Andrzej Kaczmarek

Módosítás: 53
(Ja) preambulumbekezdés (új)

(Ja) mivel a külkereskedelem lehetőséget biztosíthat a szegénység csökkentésére,
amennyiben a kereskedelmi politikákat a kiegészítő hazai és nemzetközi politikákkal 
párhuzamosan, gondosan végrehajtják,

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Sajjad Karim

Módosítás: 54
(Ja) preambulumbekezdés (új)

(Ja) mivel az 1999 és 2001 közötti időszakban az áruk és szolgáltatások kivitele és 
behozatala átlagban a legkevésbé fejlett országok GDP-jének 51%-át tette ki, ami a 
magas jövedelmű OECD-országokban ugyanezen időszakra vonatkozóan kimutatott 
43%-os aránynál magasabb volt; mivel azonban a fenntarthatóság érdekében a 
nemzetközi kereskedelem előnyeinek együtt kell járniuk a fizikai, humán-, 
társadalmi és intézményi tőkével kapcsolatos beruházásokkal, valamint vállalkozói 
szellemmel, innovációval és technológiai fejlődéssel kell kiegészülniük, ami a 
nemzetközi segítségnyújtás tartós, hatékony és eredményes biztosításától, valamint 
az adósságszolgálati kötelezettségek csökkentésétől függ,

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Cristiana Muscardini

Módosítás: 55
(Ja) preambulumbekezdés (új)

(Ja) mivel a fejlődő és különösen a legkevésbé fejlett országok világkereskedelembe való 
bevonása a dohai fejlesztési menetrend egyik legfontosabb célja, 

Or. en
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Módosítás, előterjesztette:Christofer Fjellner

Módosítás: 56
(K) preambulumbekezdés

(K) mivel, tekintettel arra, hogy az EU a világ legnagyobb kereskedelmi tömbje, az EU 
kereskedelmi politikája fő célkitűzéseinek és feladatainak a többoldalú kereskedelmi 
rendszert kell támogatniuk – amely még a kis vagy szegény országok számára is 
biztosítja a világkereskedelem befolyásolásának lehetőségét – és annak további 
liberalizációját kell szorgalmazniuk, ami a globális növekedés motorja; mivel 
ezenkívül az EU-nak világos követelményeket kell támasztania a fejlődő országokkal 
szemben a demokratikus kormányzás megfelelő és a gazdasági fellendülés 
előfeltételét képező reformjainak bevezetése tekintetében,, valamint arra 
vonatkozóan, hogy számolják fel a többi fejlődő országgal való kereskedelem 
akadályait és garantálják a gazdasági szabadságot polgáraik számára, ami a 
gazdasági fejlődésnek is előfeltétele,

Or. sv

Módosítás, előterjesztette:Filip Andrzej Kaczmarek

Módosítás: 57
(K) preambulumbekezdés

(K) mivel a világ legnagyobb kereskedelmi tömbjeként és a fejlődő országok 
legfontosabb kereskedelmi partnereként az EU kereskedelmi politikája fontos 
célkitűzéseinek és feladatainak a környezetvédelmi és szociális szabályok többoldalú 
kereskedelmi rendszeren belüli előmozdítására, a fejlődő országoknak a 
szükségleteiket figyelembe vevő igazságos világkereskedelmi integrációjára és egy 
jobban működő WTO megteremtésére kell irányulnia;

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Zbigniew Zaleski

Módosítás: 58
(K) preambulumbekezdés

(K) mivel a világ legnagyobb kereskedelmi tömbjeként az EU kereskedelmi politikája 
egyik legfőbb célkitűzése és feladata a környezetvédelmi és szociális szabályok 
többoldalú kereskedelmi rendszeren belüli érvényre juttatására, a fejlődő országok
(törlés) igazságos világkereskedelmi integrációjára és egy jobban működő WTO 
megteremtésére irányul,

Or. en
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Módosítás, előterjesztette:Cristiana Muscardini

Módosítás: 59
(Ka) preambulumbekezdés (új)

(Ka) mivel a Bizottság által kiadott legfrissebb jelentések szerint mennyiségi szempontból 
a vám- és nem vámjellegű akadályok közel 70%-a a fejlődő országok közötti 
kereskedelmet érinti,

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Zbigniew Zaleski

Módosítás: 60
(M) preambulumbekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Jean-Pierre Audy

Módosítás: 61
(M) preambulumbekezdés

törölve

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Christofer Fjellner

Módosítás: 62
(M) preambulumbekezdés

(M) mivel a szolgáltatások fejlett és fejlődő országok közötti megnövekedett 
kereskedelme lehetőséget biztosít a know-how jelentős átadására, ami az alapvető 
szolgáltatásokhoz, például a víz-, távközlési szolgáltatásokhoz, valamint javíthatja 
egy működő banki és biztosítási ágazathoz való hozzáférést is,

Or. sv
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Módosítás, előterjesztette:Panagiotis Beglitis

Módosítás: 63
(M) preambulumbekezdés

(M) mivel az iparosodott országok az összes szabadalom 90%-ával rendelkeznek, és a 
jelenlegi TRIPS-szabályok alkalmazása akadályozza a technológiák átadását, és mivel 
a gyógyszerek esetében ez gyakran a közegészségügyi problémák kezelésének 
nehézségével áll összefüggésben, 

Or. el

Módosítás, előterjesztette:Zbigniew Zaleski

Módosítás: 64
(N) preambulumbekezdés

(N) mivel az EU a világ legnagyobb exportőre és második legnagyobb importőre, így a 
WTO-ban, valamint a kétoldalú és regionális megállapodásain keresztül gyakorolt 
befolyása alakítja a nemzetközi kereskedelmi politika és szabályok körvonalait 
(törlés),

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Jean-Pierre Audy

Módosítás: 65
(Na) preambulumbekezdés (új)

(Na) mivel a gazdasági növekedés elengedhetetlen a társadalmi haladáshoz,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Christofer Fjellner

Módosítás: 66
(1) bekezdés

(1) Felhívja a figyelmet arra, hogy a szegénység felszámolásának elmulasztása (törlés)
miatt hatalmas globális árat kell fizetni az emberi szenvedés, az instabilitás, a 
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konfliktusok, az ismétlődő vészhelyzetek, a nemzetközi bűnözés, a drogkereskedelem, 
a gazdasági stagnálás, az illegális migráció és a korai halálozás terén,

Or. sv

Módosítás, előterjesztette:Cristiana Muscardini

Módosítás: 67
(1) bekezdés

(1) Felhívja a figyelmet arra, hogy a szegénység felszámolásának elmulasztása (törlés)
miatt hatalmas globális árat kell fizetni az emberi szenvedés, az instabilitás, a 
konfliktusok, az ismétlődő vészhelyzetek, a nemzetközi bűnözés, a drogkereskedelem, 
a gazdasági stagnálás, az illegális migráció és a korai halálozás terén;

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Cristiana Muscardini

Módosítás: 68
(1a) bekezdés (új)

(1a) Úgy véli, hogy a kereskedelem elősegítheti tényleges lehetőségek megteremtését a 
fejlődő és különösen a legkevésbé fejlett országok számára, de valójában csak akkor 
vezethet a szegénység felszámolásához és a fejlődés megvalósulásához, ha ahhoz 
megfelelő minőségű hazai politikák társulnak; 

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Christofer Fjellner

Módosítás: 69
(2) bekezdés

törölve

Or. sv
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Módosítás, előterjesztette:Zbigniew Zaleski

Módosítás: 70
(2) bekezdés

(2) Felhívja a Bizottságot, hogy nemzetközi (törlés) programjában tekintse (törlés)
prioritásnak a globális kormányzás egyensúlyának visszaállítását, valamint a 
kereskedelmi szabályok és a fejlődéshez való jog érvényesítését, különös tekintettel a 
környezetvédelmi és szociális szabályokra, ami a szegénység kiváltó okainak 
megszüntetéséhez (törlés) való hozzájárulás egyedüli módja;

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Christofer Fjellner

Módosítás: 71
(3) bekezdés

(3) Sürgeti a jelenlegi európai kereskedelmi politikák vámvédelme és kereskedelmi 
akadályai által az európai fogyasztók számára okozott megnövekedett költségeknek, 
valamint a fejlődés azon akadályainak teljes körű vizsgálatát, amelyeket ez jelent a 
fejlődő országok és a világ szegényei számára;

Or. sv

Módosítás, előterjesztette:Sajjad Karim

Módosítás: 72
(3) bekezdés

(3) Sürgeti a jelenlegi kereskedelmi politikák által a környezetre, az érzékeny ágazatokra, 
például az erdészetre és halászatra és a szegénységre gyakorolt hatások teljes körű 
vizsgálatát a fejlődő országokban és az EU-ban;

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Kader Arif

Módosítás: 73
(3a) bekezdés (új)

(3a) Sürgeti a fejlődő országokat, hogy nemzeti fejlesztési és a szegénység csökkentésére 
vonatkozó politikájukba foglalják be a kereskedelmet; úgy véli azonban, hogy a 
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kereskedelemmel kapcsolatos intézkedéseket úgy kell megtervezni, hogy ne 
gyengítsék a fejlődő országok által alkalmazott belső fejlesztési és a szegénység 
csökkentésére vonatkozó stratégiákat;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Kader Arif

Módosítás: 74
(3b) bekezdés (új)

(3b) Felhívja a figyelmet az ILO 2005 decemberi közleményére, amely hangsúlyozza a 
mikrofinanszírozás lehetséges szerepét a szegénység és az adósrabszolgaság elleni 
küzdelemben, és hogy ahhoz is eszközül szolgálhat, hogy a családi jövedelem 
növelésével elősegítse a gyermekmunka felszámolását; felszólít a mikrofinanszírozás 
hatékonyságának és valódi lehetőségének felmérésére irányuló kutatás elvégzésére;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Kader Arif

Módosítás: 75
(3c) bekezdés (új)

(3c) Határozott meggyőződése, hogy a kereskedelem, valamint a segély és az 
adósságelengedés létfontosságú ahhoz, hogy 2015-re el lehessen érni a 
millenniumi célokat; rámutat azonban, hogy az általános fejlesztési segély 
biztosításához jelentős forrásokra van szükség a 2015-ig tartó időszakban, ha ezt 
a közös célt meg akarjuk valósítani; ezzel kapcsolatban felszólít arra, hogy 
tanulmányokat kell készíteni és új fenntartható finanszírozási mechanizmusokat 
kell bevezetni annak érdekében, hogy el lehessen érni az említett célokat;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Christofer Fjellner

Módosítás: 76
(4) bekezdés

törölve
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Or. sv

Módosítás, előterjesztette:Panagiotis Beglitis

Módosítás: 77
(4a) bekezdés (új)

(4a) Üdvözli a G8-ak 2005 júniusi döntését, amely szerint a millenniumi fejlesztési célok 
elérésének eszközeként teljesen el kell engedni a súlyosan eladósodott szegény 
országok a Nemzetközi Valutaalap, a Világbank és az Afrikai Fejlesztési Alap felé 
fennmaradt tartozását; hangsúlyozza, hogy ezt a kezdeményezést ki kell terjeszteni 
azon fejlődő országokra, amelyek ténylegesen bizonyították, hogy a korrupció 
csökkentésére, az átláthatóság növelésére, valamint arra törekszenek, hogy az 
adósságelengedés következtében felszabadult forrásokat a szegénység csökkentésére 
használják fel; 

Or. el

Módosítás, előterjesztette:Kader Arif

Módosítás: 78
(4a) bekezdés (új)

(4a) Üdvözli a Mandelson biztos 2006. február 9-i (Mauritius) nyilatkozatában arra 
vonatkozóan kifejezett készséget, hogy a szegény országokkal szemben a fejlettségi 
szintjük alapján differenciált megközelítést alkalmaznak és fenntartják a tarifális 
preferenciák rendszerét, amely figyelembe veszi ezeket a különbségeket;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Kader Arif

Módosítás: 79
(4b) bekezdés (új)

(4b) Üdvözli azt a tényt, hogy az Európai Unió és a szegény országok közötti 
kereskedelmi kapcsolatok az utóbbiak javára aszimmetrikusak; úgy véli, hogy az 
ilyen jellegű kapcsolatoknak a kereskedelem globális szabályozásának alapjául kell 
szolgálniuk; felhívja a Bizottságot, hogy a WTO-n belül érveljen bizonyos egyedi 
együtthatók bevezetése mellett, hogy a vámcsökkentések kiszámítása az érintett 
országcsoport helyzetének megfelelően történjen;
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Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Kader Arif

Módosítás: 80
(4c) bekezdés (új)

(4c) Felhívja a Bizottságot, hogy támogasson egy olyan következetes vámpolitikát, 
amely lehetővé teszi a differenciált kereskedelempolitika fenntartását a 
leggyengébb országok várakozásainak teljesítése érdekében; ezt tekintetbe véve 
sürgeti az általános vámvédelem ésszerű szintjének fenntartását az Általános 
Preferenciarendszer (GSP) alapján ezen országok által élvezett komparatív 
előnyök megőrzése céljából, ami lehetővé teszi számukra, hogy elegendő 
forrással rendelkezzenek termelési struktúráik modernizációjához;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Zbigniew Zaleski

Módosítás: 81
(5) bekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Jean-Pierre Audy

Módosítás: 82
(5) bekezdés

törölve

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Christofer Fjellner

Módosítás: 83
(5) bekezdés

törölve
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Or. sv

Módosítás, előterjesztette:Panagiotis Beglitis

Módosítás: 84
(5) bekezdés

(5) Felhívja a Bizottságot, hogy léptessen életbe új mechanizmusokat – és ösztönözze erre 
a WTO-t is – az áruk árstabilizációja, stabil és kiszámítható piac kialakításához való 
hozzájárulás érdekében, valamint annak biztosítására, hogy az áruk kereskedelméből 
származó hasznot igazságosan osztják el a termelők és a viszonteladók között; 

Or. el

Módosítás, előterjesztette:Panagiotis Beglitis

Módosítás: 85
(5a) bekezdés (új)

(5a) Hangsúlyozza, hogy az EU „Fegyvereken kívül mindent” kezdeményezése, amely a 
piacára való bejutás lehetőségének javítására törekszik, pozitív lépésnek számít, 
amely hozzájárulhat a szegénység csökkentéséhez, és ezért nélkülözhetetlen, hogy a 
WTO többi tagja tegyen más hasonló kezdeményezéseket;

Or. el

Módosítás, előterjesztette:Frithjof Schmidt

Módosítás: 86
(5a) bekezdés (új)

(5a) Felhívja az EU-t, hogy a megfelelő nemzetközi fórumokon kezdeményezze az 
adósságterhek megszüntetésére szolgáló programok kidolgozását és végrehajtásának 
elősegítését a milleneumi fejlesztési célok teljesítése és a „szégyenletes adósság” 
koncepció igazolása érdekében;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette:Christofer Fjellner

Módosítás: 87
(6) bekezdés

(6) Úgy véli, hogy az iparosodáshoz való jog egyben a fejlődéshez való jog is, és hogy 
döntő fontosságú, hogy a szegény országok polgárainak fejlődéshez való jogát is 
vegyék figyelembe, ne csak az adott országok kormányzatának érdekeit; úgy véli, 
hogy ezért az EU-nak tovább kell folytatnia a kereskedelmi akadályok, valamint a 
gazdasági szabadság szegény országok polgárait érintő csökkenése elleni küzdelmet;

Or. sv

Módosítás, előterjesztette:Cristiana Muscardini

Módosítás: 88
(6) bekezdés

(6) Úgy véli, hogy az iparosodáshoz való jog egyben a fejlődéshez való jog is, és hogy a 
szegény országoknak a nemzetközi kötelezettségeikkel összhangban kell dönteniük 
saját fejlesztési stratégiájukról és gazdaságpolitikájukról, valamint irányítaniuk 
azokat;

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Zbigniew Zaleski

Módosítás: 89
(6) bekezdés

(6) Úgy véli, hogy az iparosodáshoz való jog egyben a fejlődéshez való jog is, ezért úgy 
ítéli meg, hogy minden országnak joga van a dömping elleni fellépésre;

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Jean-Pierre Audy

Módosítás: 90
(6) bekezdés

(6) Úgy véli, hogy az iparosodáshoz való jog egyben a fejlődéshez való jog is, ezért úgy 
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ítéli meg, hogy minden országnak joga van az iparának szabályozásához, különösen 
azokkal az országokkal szemben, amelyek szociális vagy környezetvédelmi 
dömpinget alkalmaznak;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Panagiotis Beglitis

Módosítás: 91
(6) bekezdés

(6) Úgy véli, hogy az iparosodáshoz való jog egyben a fejlődéshez való jog is, ezért úgy 
ítéli meg, hogy minden országnak – és különösen az ipari fejlődés kezdeti 
szakaszában járó fejlődő országoknak – joga van az iparának védelméhez, különösen 
azokkal az országokkal szemben, amelyek szociális vagy környezetvédelmi 
dömpinget alkalmaznak; 

Or. el

Módosítás, előterjesztette:Sajjad Karim

Módosítás: 92
(6a) bekezdés (új)

(6a) Felhívja a fejlődő országok kormányait, hogy olyan nemzeti fejlesztési stratégiákat 
alakítsanak ki és hajtsanak végre, amelyek a kereskedelmet is magukban foglalják, 
ami ténylegesen támogatja a szegénység csökkentését; megállapítja, hogy ezeket a 
törekvéseket az állami és magán kereskedelmi kapacitások kiépítése céljából 
nemzetközi fejlesztési partnereknek kell támogatniuk pénzügyi és technikai 
segítségnyújtás révén;

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Sajjad Karim

Módosítás: 93
(6b) bekezdés (új)

(6b) Felhívja a legkevésbé fejlett országokat, hogy támogassák a progresszív gazdasági 
átalakulást , amelynek során a fenntartható gazdasági növekedés egyre inkább a 
hazai források mozgósításán, a közvetlen külföldi beruházás (FDI) vonzásán és a 
pénzpiacok feltárásán alapul, és biztosítsák, hogy a behozatalt a beáramló segélyek 
helyett egyre inkább a kivitelből fizetik; megállapítja, hogy ez nagy valószínűséggel 
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megvalósítható, ha a nemzetközi segítségnyújtás, az adósságelengedés, a
kereskedelmi preferenciák, valamint a közvetlen külföldi beruházás (FDI) és a 
technológiaátadás elősegítésére szolgáló intézkedések együttesen a fejlődés és a 
szegénység csökkentésének támogatására irányulnak;

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Sajjad Karim

Módosítás: 94
(6c) bekezdés (új)

(6c) Felhívja a fejlődő országok, és különösen a mezőgazdasági termékeket exportáló, 
legkevésbé fejlett országok kormányait, hogy munkaigényes, nem mezőgazdasági 
eladható árucikkek kifejlesztésével és a létfenntartásra irányuló tevékenységekkel 
kapcsolatos technológiai váltás segítségével vegyék fel a küzdelmet a népesség és a 
termőföld arányának fokozódó romlása és a környezet leromlása ellen, amennyiben 
a gazdaságok túl kicsik és hozamuk túl alacsony a háztartások eltartásához; 
megállapítja, hogy ez összekapcsolható az „enkláve-orientált” növekedés 
problémájával a kereskedelmi vonatkozású, például belső közlekedési és távközlési
infrastruktúra kiépítése, a hazai piac fokozottabb integrációja és új, többek között a 
készárukkal és a turizmussal kapcsolatos exportlehetőségek kialakítása révén;

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Frithjof Schmidt

Módosítás: 95
(6a) bekezdés (új)

(6a) Hangsúlyozza, hogy az EU-nak még tovább kell foglalkoznia a vállalatok társadalmi 
felelősségvállalásával kapcsolatos kezdeményezésekkel annak érdekében, hogy 
kötelező és számon kérhető szabályokat állapítsanak meg az EU harmadik 
országokban kereskedelmi és termelő tevékenységet folytató társaságai számára az 
emberi jogokkal és az ILO-szabványokkal összhangban; 

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Frithjof Schmidt

Módosítás: 96
(6b) bekezdés (új)

(6b) Felkéri az EU-t, hogy foglalja bele kereskedelmi megállapodásainak 
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fenntarthatósági hatásvizsgálataiba különösen a hulladékkereskedelem 
következményeit annak érdekében, hogy szabályokat állapítsanak meg a káros 
hulladékra, például az e-hulladékra vonatkozóan, amely rendkívül ártalmas a Föld 
déli részének azt átvevő lakossága egészségére;

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Sajjad Karim

Módosítás: 97
(7) bekezdés

(7) Megállapítja, hogy a nemzetközi kereskedelem a szegénység csökkentésének 
hatékonyabb mechanizmusává tehető a Dél és Dél közötti együttműködés fokozása 
révén; megállapítja azonban, hogy a legkevésbé fejlett országok kirekesztődhetnek a 
Dél és Dél közötti kereskedelem során, és ezért ösztönzi a regionális közvetlen 
külföldi beruházást (FDI), a technológiaátadást és a fejlettebb fejlődő országokból a 
legkevésbé fejlett országokba irányuló olcsóbb finanszírozást és a fejlett országokkal 
való háromoldalú kapcsolatokat, valamint a regionális megállapodásokon belüli 
különös rendelkezéseket;

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Cristiana Muscardini

Módosítás: 98
(7) bekezdés

(7) Úgy véli, hogy a gazdasági integráció hiánya és fejlődő országok közötti 
kereskedelem jelentős vám- és nem vámjellegű akadályai fékezőleg hatnak a fejlődés 
valamennyi potenciális tényezőjére ezen országokban, és ezért támogatja különösen
a szomszédos országok és az azonos gazdasági fejlettségi szinten lévő országok 
közötti gazdasági integrációt;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette:Christofer Fjellner

Módosítás: 99
(7) bekezdés

(7) Támogatja a szomszédos országok és az azonos gazdasági fejlettségi szinten lévő 
országok közötti gazdasági integrációt; úgy véli, hogy nagyrészt a fejlődő országok 
közötti kereskedelmi akadályok okolhatóak a szegény országok gazdasági 
növekedésének csökkenéséért; becslések szerint az egymással folytatott 
kereskedelem liberalizációja évente több mint 65 milliárd USD-hez segítheti hozzá a 
szegény országokat – ami meghaladja a fejlesztési segély teljes összegét. A fejlettebb 
fejlődő országoknak különleges felelőssége van abban a tekintetben, hogy a 
kereskedelmi akadályok felszámolásával jó példát mutassanak a szegény országok 
közötti kereskedelem támogatása érdekében; 

Or. sv

Módosítás, előterjesztette:Kader Arif

Módosítás: 100
(7) bekezdés

(7) Úgy véli, hogy a déli országok közötti kereskedelem nagyobb mértékű megnyitása 
hasznot hozna a fejlődő országok számára; támogatja a szomszédos országok és az 
azonos gazdasági fejlettségi szinten lévő országok közötti gazdasági integrációt;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Panagiotis Beglitis

Módosítás: 101
(7a) bekezdés (új)

(7a) Rámutat a regionális piacok kialakításának fontosságára és hangsúlyozza, hogy 
elengedhetetlen a Dél és Dél közötti kereskedelem megerősítése a régióközi 
kereskedelem és beruházások akadályainak csökkentése révén;

Or. el
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Módosítás, előterjesztette:Kader Arif

Módosítás: 102
(7a) bekezdés (új)

(8b) Üdvözli az Európai Unió „Fegyvereken kívül mindent” kezdeményezésének 
végrehajtását, ami lehetővé teszi a legkevésbé fejlett országok számára, hogy teljes 
termelésüket vámmentesen és kontingensek megállapítása nélkül exportálják az 
európai piacra; határozottan sürgeti, hogy valamennyi fejlett ország és fejlettebb 
fejlődő ország kövesse ezt a modellt; üdvözli a WTO legutóbbi, hongkongi 
tárgyalásain elért ilyen értelmű megállapodásokat; fájlalja azonban, hogy továbbra 
is korlátozások tarthatók fenn olyan termékekkel kapcsolatban, amelyek különösen 
fontosak a legkevésbé fejlett országok számára;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Kader Arif

Módosítás: 103
(7b) bekezdés (új)

(7b) Figyelmeztet arra a valós veszélyre, hogy a „Fegyvereken kívül mindent” 
kezdeményezés a háromoldalú kereskedelem szabályellenes formáinak segítségével 
csalárdul eltorzítható, ami vészesen megbonthatja a piacok egyensúlyát és az árak 
jövedelmezőségét anélkül, hogy a szegény országok termelőágazatában dolgozó helyi 
lakosság bármilyen tényleges előnyben részesülne;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Kader Arif

Módosítás: 104
(7c) bekezdés (új)

(7c) Sürgeti a Bizottságot, hogy a kereskedelem szabályozására irányuló megfelelő 
intézkedések bevezetésével támogassa a piacok megnyitását ezen veszélyek 
leküzdése érdekében; erre tekintettel javasolja, hogy a „Fegyvereken kívül 
mindent” kezdeményezést ki kell egészíteni egy védzáradékkal, amely az érintett 
országokból származó kivitel maximumát a tényleges termelési kapacitásukhoz 
köti; továbbá sürgeti a Bizottságot, hogy tegyen gyors intézkedéseket annak 
érdekében, hogy jelentősen javuljon a földrajzi jelzések és eredetmegjelölések 
ellenőrzési mechanizmusainak minősége;
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Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Christofer Fjellner

Módosítás: 105
(8) bekezdés

törölve

Or. sv

Módosítás, előterjesztette:Zbigniew Zaleski

Módosítás: 106
(8) bekezdés

(8) Felhívja a Bizottságot, hogy a nemzetközi kereskedelmi tárgyalások során törekedjen az 
átláthatóság javítására, és vegye figyelembe azoknak a fejlődő országoknak az aggályait, 
amelyek nem rendelkeznek elegendő kapacitással több kereskedelmi tárgyalás egy időben 
történő folytatására;

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Panagiotis Beglitis

Módosítás: 107
(8) bekezdés

(8) Felhívja a Bizottságot, hogy a nemzetközi kereskedelmi tárgyalások során törekedjen 
az átláthatóság javítására, és vegye figyelembe azoknak a fejlődő országoknak az 
aggályait, amelyek nem rendelkeznek elegendő kapacitással több kereskedelmi 
tárgyalás egy időben történő folytatására, valamint biztosítsa a kereskedelmi 
tárgyalások során szükséges szakértelmet, hogy ilyen módon jobb és hatékonyabb 
tárgyaló felekké váljanak;

Or. el
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Módosítás, előterjesztette:Filip Andrzej Kaczmarek

Módosítás: 108
(8a) bekezdés (új)

(8a) Úgy véli, hogy a megfelelő, multilaterálisan elfogadott kereskedelempolitikák 
alapvető fontosságúak a szegénység csökkentése szempontjából, és hogy a 
szegénység csökkentésével kapcsolatos legfontosabb politikai választások három fő 
téma köré csoportosíthatók:

A. piacra jutás, valamint a hazai és az exporttámogatás szabályai közötti egyensúly 
megteremtése;

B. a különleges és differenciált elbánás (S&D), valamint a fejlődő országok számára 
biztosított rugalmasságok elismerése, „működőképessé tétele” és végrehajtása;

C. a fejlesztési dimenzió érvényesítése olyan szélesebb körű politikákban, amelyek 
nem „klasszikus kereskedelmi eszközök”;

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Kader Arif

Módosítás: 109
(8b) bekezdés (új)

(8b) Hangsúlyozza a különösen a fejlődő országok kereskedelmi érdekeinek kifejezésre 
juttatását és a kereskedelmi tárgyalásokba való bevonását elősegítő, tartós 
finanszírozásban részesülő technikai segítségnyújtási és kapacitásépítési programok 
fontosságát; ezzel kapcsolatban üdvözli a fejlődő országok, különösen a legkevésbé 
fejlettek közötti nagyobb szervezettséget és növekvő bizalmat;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Kader Arif

Módosítás: 110
(8b) bekezdés (új)

(8b) Üdvözli a Hongkongban bejelentett, „kereskedelmi célú támogatás” kezdeményezés 
kiterjesztését; felhívja az Európai Uniót annak biztosítására, hogy ezt a kiegészítő 
kereskedelmi célú támogatás finszírozása új, nem pedig a már más fejlesztési 
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kezdeményezésekre, például a millenniumi fejlesztési célokra elkülönített 
forrásokból történjen; felszólít a különböző adományozók közötti nagyobb összhang 
kialakítására is; 

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Zbigniew Zaleski

Módosítás: 111
(9) bekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Sajjad Karim

Módosítás: 112
(9) bekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Christofer Fjellner

Módosítás: 113
(9) bekezdés

(9) Sürgeti a Bizottságot, hogy indítson egyedi programot azzal a céllal, hogy támogassák 
a Szaharától délre fekvő régió országait világgazdasági integrációjukban és 
megfelelő demokratikus kormányzati formák létrehozásában; hangsúlyozza többek 
között, hogy fokozni kell a szolgáltatások kereskedelmét ezen országokkal, ami 
elősegíti a know-how átadását és javíthatja az alapvető szolgáltatásokhoz, például a 
vízhez, távközlési szolgáltatásokhoz, valamint egy működő banki és biztosítási 
ágazathoz való hozzáférést;

Or. sv
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Módosítás, előterjesztette:Jean-Pierre Audy

Módosítás: 114
(9) bekezdés

(9) Sürgeti a Bizottságot, hogy indítson egyedi programot azzal a céllal, hogy támogassák 
a Szaharától délre fekvő régió országait (törlés) olyan területeken, mint a vízhez, a 
gyógyszerekhez és a közszolgáltatásokhoz (törlés) való hozzáférés, valamint a 
mezőgazdaság (törlés); 

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Filip Andrzej Kaczmarek

Módosítás: 115
(9) bekezdés

(9) Sürgeti a Bizottságot, hogy indítson egyedi programot azzal a céllal, hogy támogassák 
a Szaharától délre fekvő régió országait (törlés) olyan területeken, mint a vízhez, a 
gyógyszerekhez és a közszolgáltatásokhoz (vasút stb.) való hozzáférés, a 
mezőgazdaság és az ipar fő ágazatai;

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Panagiotis Beglitis

Módosítás: 116
(9a) bekezdés (új)

(9a) Üdvözli a Bizottság Afrikára vonatkozó új fejlesztési stratégiáját, amely többet jelent 
a hagyományos humanitárius segítségnyújtásnál, célja gazdasági és társadalmi 
átalakulás előidézése, és felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy szorosan 
működjenek együtt ennek végrehajtása céljából;

Or. el
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Módosítás, előterjesztette:Cristiana Muscardini

Módosítás: 117
(9a) bekezdés (új)

(9a) Hangsúlyozza a megfelelő technikai segítségnyújtás fontosságát a fejlődő országok 
megsegítése érdekében; hangsúlyozza továbbá, hogy ösztönözni kell a gyenge és 
kiszolgáltatott gazdaságokat, hogy a kereskedelmet foglalják bele a nemzeti 
fejlesztési és a szegénység csökkentésére vonatkozó stratégiáikba;

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Cristiana Muscardini

Módosítás: 118
(9b) bekezdés (új)

(9b) Üdvözli a WTO Hongkongban megtartott hatodik miniszteri konferenciáján (2005 
december) a fejlődő országok, és különösen a legkevésbé fejlett országok számára 
fenntartott, kereskedelmi és exportkapacitásuk erősítésére szolgáló „kereskedelmi 
célú támogatási” csomag kiterjesztésére vonatkozóan hozott határozatot;

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Cristiana Muscardini

Módosítás: 119
(9c) bekezdés (új)

(9c) Üdvözli a G8-ak 2005. júliusi gleneagles-i csúcstalálkozóján elért megállapodást, 
amely átfogó pénzügyi és gazdasági tervet irányoz elő a rendkívüli mértékű 
szegénységgel leginkább jellemzett Afrika fejlődésének támogatására;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette:Christofer Fjellner

Módosítás: 120
(10) bekezdés

törölve

Or. sv

Módosítás, előterjesztette:Zbigniew Zaleski

Módosítás: 121
(10) bekezdés

(10) Felszólít (törlés) arra, hogy biztosítsanak nagyobb rugalmasságot a fejlődő országok 
által a GATT hatálya alá tartozó regionális megállapodások keretében tett 
kötelezettségvállalások tekintetében igénybe vehető átmeneti időszakokkal 
kapcsolatban;

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Jean-Pierre Audy

Módosítás: 122
(11) bekezdés

törölve

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Cristiana Muscardini

Módosítás: 123
(11) bekezdés

(11) Megállapítja, hogy a legtöbb fejlődő országban továbbra is a mezőgazdaság a fő 
jövedelmi forrás és a fő foglalkoztatási lehetőség, különösen a szegény népesség 
számára, ezért hangsúlyozza az EU arra vonatkozó ajánlatának jelentőségét, hogy 
2013-ra megszünteti export-visszatérítési rendszerét egy előkészítési folyamat 
keretében, és ragaszkodik ahhoz, hogy más tagoknak is hasonló lépést kell tenniük 
az exporthitelek, az állami kereskedelmi vállalkozások és az élelmiszersegélyek terén 
annak érdekében, hogy a szegény országok mezőgazdasága jövedelmezőbbé váljon;
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Or. en

Módosítás, előterjesztette:Christofer Fjellner

Módosítás: 124
(11) bekezdés

(11) Megállapítja, hogy a legtöbb fejlődő országban továbbra is a mezőgazdaság a fő 
jövedelmi forrás és a fő foglalkoztatási lehetőség, különösen a szegény népesség 
számára, ezért felszólítja valamennyi iparosodott országot az exporttámogatások és az 
indokolatlan belső támogatások megszüntetésének felgyorsítására egy előkészítési 
folyamat keretében (törlés);

Or. sv

Módosítás, előterjesztette:Kader Arif

Módosítás: 125
(11) bekezdés

11. Megállapítja, hogy a legtöbb fejlődő országban továbbra is a mezőgazdaság a fő 
jövedelmi forrás és a fő foglalkoztatási lehetőség, különösen a legszegényebbek
számára; ezzel kapcsolatban üdvözli az Európai Unió ígéretét, hogy 2013-ra 
megszünteti a mezőgazdasági exporttámogatásokat; (törlés) felszólítja valamennyi 
fejlett országot a világkereskedelmet torzító exporttámogatások és (törlés) belső 
támogatások megszüntetésének felgyorsítására egy előkészítési folyamat keretében az 
Észak és Dél közötti kiegyensúlyozatlan kereskedelem orvoslása érdekében; 
hangsúlyozza tovább, hogy meg kell őrizni az Európai Unió mezőgazdaságának 
többfunkciós jellegét;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Cristiana Muscardini

Módosítás: 126
(11a) bekezdés (új)

(11a) Felhívja a Bizottságot, hogy támogassa az Európai Unió szerepét, amely a 
világkereskedelem legnagyobb szereplője, felelős és elkötelezett a szegény 
országokban olyan társadalmi, gazdasági és politikai környezet kialakításáért , 
amely infrastruktúrájuk és kormányzásuk jelentős megerősödését eredményezheti 
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annak érdekében, hogy a biztosított kereskedelmi preferenciák előnyeit teljes 
mértékben ki tudják használni;

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Kader Arif

Módosítás: 127
(11a) bekezdés (új)

(11a) Hangsúlyozza, hogy ugyanakkor az Európai Uniónak 2006 áprilisára biztosítania 
kell az exporttámogatás egyes fejlett országokban meglévő más – időnként burkolt –
formáinak (exporthitelek; élelmiszersegélyek; állami vállalkozások stb.) 
megszüntetését is;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Frithjof Schmidt

Módosítás: 128
(11a) bekezdés (új)

(11a) Emlékeztet arra, hogy a biológiai sokféleség fenntartása alapvető tényező a 
természet megőrzése, valamint a növény- és állatbetegségek elleni küzdelem 
szempontjából, és hogy ezért a GMO-vetőmagok tilalma és a hagyományos 
vetőmagok és ismeretek országok vagy régiók által a gazdálkodásban történő szabad 
alkalmazása  jogos választás és jelentősen hozzájárul a szegénység elleni 
küzdelemhez, ezért sürgeti, hogy az EU álljon ki a GMO-k betiltásának választási 
lehetősége mellett világszerte;

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Christofer Fjellner

Módosítás: 129
(12) bekezdés

(12) Felhívja a Bizottságot, hogy folytassa a szolgáltatások kereskedelmének 
liberalizációjára vonatkozó ambiciózus megállapodás elérésére irányuló 
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tevékenységét; rendkívül fontos, hogy a fejlődő országok egy ilyen megállapodás 
keretébenjáruljanak hozzá a szolgáltatásokkal kapcsolatos piacaik megnyitásához, 
abból a célból, hogy egységesebbé tegye a kereskedelmi és együttműködési politikát, 
és segítse a fejlődő országok kormányait a (törlés) szolgáltatások fenntartásában és 
fejlesztésében, hogy enyhítsék a szegénységhez kapcsolódó nagy megpróbáltatásokat, 
például a járványokat, az írástudatlanságot, az ivóvízhiányt és a szennyvízkezelés 
hiányát; fontos figyelembe venni azokat a lehetőségeket, amelyeket a szolgáltatások 
kereskedelme biztosít a szegény országok infrastrukturális beruházásai számára, és 
lehetővé tenni a technológiaátadást a fejlődő országok javára;

Or. sv

Módosítás, előterjesztette:Zbigniew Zaleski

Módosítás: 130
(12) bekezdés

(12) Felhívja a Bizottságot, hogy tegye egységesebbé a kereskedelmi és együttműködési 
politikát, és segítse a fejlődő országok kormányait a (törlés) szolgáltatások 
fenntartásában és fejlesztésében, hogy enyhítsék a szegénységhez kapcsolódó nagy 
megpróbáltatásokat, például a járványokat, az írástudatlanságot, az ivóvízhiányt és a 
szennyvízkezelés hiányát;

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Jean-Pierre Audy

Módosítás: 131
(12) bekezdés

(12) Felhívja a Bizottságot, hogy tegye egységesebbé a kereskedelmi és 
együttműködési politikát, és segítse a fejlődő országok kormányait 

- a közszolgáltatások fenntartásában és fejlesztésében, hogy enyhítsék a 
szegénységhez kapcsolódó nagy megpróbáltatásokat, például a járványokat, az 
írástudatlanságot, az ivóvízhiányt és a szennyvízkezelés hiányát;

- a gazdasági javak előállításához szükséges feltételek – például az energiához 
való hozzáférés, infrastruktúrafejlesztés, információs és kommunikációs 
technológiák – megteremtésének elősegítésében;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette:Sajjad Karim

Módosítás: 132
(12) bekezdés

(12) Felhívja a Bizottságot, hogy tegye egységesebbé a kereskedelmi és együttműködési 
politikát; nyújtson célzott támogatást a kereskedelmi kapacitás kiépítéséhez annak 
biztosítása érdekében, hogy az export- és importnövekedés fokozódjon és 
kiegyensúlyozott maradjon, hogy a jövőben ne alakuljon ki újabb adósságválság, és 
segítse a fejlődő országok kormányait a közszolgáltatások fenntartásában és 
fejlesztésében, hogy enyhítsék a szegénységhez kapcsolódó nagy megpróbáltatásokat, 
például a járványokat, az írástudatlanságot, az ivóvízhiányt és a szennyvízkezelés 
hiányát;

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Kader Arif

Módosítás: 133
(12a) bekezdés (új)

(12a) Úgy véli, hogy különbséget kell tenni a kereskedelmi szolgáltatások és a 
közszolgáltatások között; hangsúlyozza, hogy nem kell a GATS hatálya alá vonni a 
közszolgáltatásokat, különösen azokat, amelyek elősegítik az alapvető közjavakhoz –
az egészségügyi ellátáshoz, oktatáshoz, ivóvízhez és energiához – való hozzáférés 
biztosítását, illetve amelyek kiemelkedő szerepet töltenek be a kulturális identitás 
szempontjából, mint például az audiovizuális szolgáltatások;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Zbigniew Zaleski

Módosítás: 134
(13) bekezdés

(13) Felhívja a Bizottságot, hogy biztosítson teljes rugalmasságot a szolgáltatások terén, és 
tegye lehetővé, hogy valamennyi ország szabadon dönthessen szolgáltatásai fokozatos 
liberalizálásáról;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette:Filip Andrzej Kaczmarek

Módosítás: 135
(13) bekezdés

(13) Felhívja a Bizottságot, hogy biztosítson teljes rugalmasságot a szolgáltatások terén, és 
tegye lehetővé, hogy valamennyi ország szabadon dönthessen arról, hogy melyik 
szolgáltatást veszi fel (törlés) a liberalizálandó szolgáltatások listájára;

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Filip Andrzej Kaczmarek

Módosítás: 136
(13a) bekezdés (új)

(13a) Felhívja a Bizottságot, hogy a szolgáltatások vonatkozásában alkalmazzon olyan 
kereskedelempolitikát, amely támogatja a természetes személyek mozgását a fejlődő 
országokban, és elősegíti az olyan típusú szolgáltatások elérhetőségét, amelyek 
fokozhatják a fejlődést és hozzájárulhatnak a szegénység csökkentéséhez;

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Kader Arif

Módosítás: 137
(13a) bekezdés (új)

(13a) Hangsúlyozza, hogy bizonyos mozgásteret kell biztosítani a legszegényebb fejlődő 
országok számára abban a tekintetben, hogy milyen mértékben nyitják meg 
piacaikat, azért, hogy a legkiszolgáltatottabb országok számára védelmet 
biztosítsanak azáltal, hogy maguk dönthetnek a liberalizáció üteméről;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Christofer Fjellner

Módosítás: 138
(14) bekezdés

törölve
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Or. sv

Módosítás, előterjesztette:Zbigniew Zaleski

Módosítás: 139
(14) bekezdés

(14) Hangsúlyozza a hozzáférhető és megfizethető gyógyszerek fontosságát a fejlődő 
országok számára, egyidejűleg figyelembe véve a gyártók szempontjait is;

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Frithjof Schmidt

Módosítás: 140
(14a) bekezdés (új)

14a. Hangsúlyozza, hogy a szegénység főleg a nőket érintő jelenség („a szegénység 
elnőiesedése”), és kiemeli, hogy felül kell vizsgálni a kereskedelempolitikák nemekre 
gyakorolt hatását olyan politikák kialakítása érdekében, amelyek a kormányoknak 
és az európai tulajdonú társaságoknak szóló kezdeményezések és pozitív 
diszkriminációs intézkedések segítségével megszüntetik és megváltoztatják a 
kirekesztéssel járó következményeket, például hogy a földtulajdon a férfiak kezében 
koncentrálódik, a férfiak városi térségekbe vándorolnak és nő a szegénység a vidéki 
térségekben, tönkremennek a helyi piacok, a rosszul fizetett, alacsony képzettséget 
igénylő női munkakörök az exportra történő termelést folytató körzetekben 
koncentrálódnak stb.;

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Kader Arif

Módosítás: 141
(14a) bekezdés (új)

(14a) Rámutat, hogy a fejlesztési szükségleteket és a szegénység csökkentését szolgáló 
nemzetközi kereskedelmi rendszer hozzá fog járulni a társadalmi fejlődéshez és a 
tisztességes foglalkoztatáshoz is; hogy a kereskedelmi szabályok nem ütközhetnek az 
ILO által megállapított szociális szabványokkal; hogy elengedhetetlen a munkaerő-
kizsákmányolás valamennyi formája elleni küzdelem (különösen a kényszermunka 
és a gyermekmunka tilalma), valamint a szakszervezetek függetlenségének 
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tiszteletben tartása egy olyan tisztességes kereskedelmi rendszer megszervezéséhez, 
amely mindenki érdekét szolgálja; megismétli, hogy tanulmányozni kell a 
kereskedelemi és szociális kérdések közötti kölcsönhatást;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Kader Arif

Módosítás: 142
(14b) bekezdés (új)

(14b) Felhívja a Bizottságot, hogy kezdje el figyelembe venni a nem kereskedelmi 
szempontokat a piacok további megnyitásáról szóló jövőbeni tárgyalásokon, hogy a 
kereskedelem bővítését ne a helyi lakosság munkakörülményeinek rovására hajtsák 
végre; ugyanakkor felhívja az ILO tagjait, hogy állapodjanak meg a fejlődő 
országokra vonatkozó közös szabályokban, e szabályok pontos jellegét és 
végrehajtásának ütemét a fejlődő országokkal együttműködésben kell meghatározni; 

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Kader Arif

Módosítás: 143
(14c) bekezdés (új)

(14). Hangsúlyozza, hogy a WTO-nak alá kell vetnie magát az e területen hozott ILO-
határozatoknak; ezzel kapcsolatban indítványozza, hogy amennyiben az ILO 
szankciókról határoz, az államok alkalmazhassanak olyan kereskedelmi 
eszközöket, mint például védzáradékok életbe léptetése, a vámok ideiglenes 
újraértékelése vagy dömpingellenes intézkedések bevezetése;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Zbigniew Zaleski

Módosítás: 144
(15) bekezdés

(15) Hangsúlyozza, hogy az EPT-tárgyalásoknak többek között a szegénység csökkentésére 
és a fenntartható fejlődés előmozdítására kell összpontosítaniuk;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette:Kader Arif

Módosítás: 145
(15a) bekezdés (új)

(15a) Megismétli a WTO széles körű reformjára vonatkozó felhívását, hogy az 
eredményesebben integrálódjon a világkormányzás általános keretébe; nagyobb 
összhang és egység kialakítására szólít fel a kereskedelem, a fejlesztés és a 
fejlesztésfinanszírozás terén működő nemzetközi intézmények között, beleértve az 
Egyesült Nemzetek humán fejlődéssel, egészségüggyel, munkaüggyel és környezettel 
foglalkozó szerveit, a millenniumi fejlesztési célok elérése, valamint azon 
erőfeszítések megerősítése céljából, amelyek a szegénység felszámolására és a 
lehetőségek mindenki számára történő biztosítására irányulnak;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Jean-Pierre Audy

Módosítás: 146
(15a) bekezdés (új)

(15a) Felhívja az Európai Parlamentet mint az Európai Unió polgárainak törvényes 
képviselőjét, hogy csatlakozzon a nemzetközi kereskedelemről szóló 
megállapodásokhoz;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Panagiotis Beglitis

Módosítás: 147
(15a) bekezdés (új)

(15a) Hangsúlyozza, hogy a szegénység elleni küzdelem szorosan összefügg az emberi 
jogok védelmével, a demokratikus intézmények és a demokratikus kormányzás 
kiépítésével;·

Or. el
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Módosítás, előterjesztette:Panagiotis Beglitis

Módosítás: 148
(15b) bekezdés (új)

(15b) Üdvözli az Egyesült Nemzetek 2005. szeptember 14-i New York-i, a millenniumi 
fejlesztési célok megvalósításával kapcsolatos csúcstalálkozóján tett nyilatkozatot, 
amely indítványozza nemzetközi szolidaritási hozzájárulások bevezetésének 
megfontolását, különösen az AIDS, a gümőkór és a malária elleni küzdelem céljára 
kiutalandó, a repülőjegyekre kivetett adó révén, és még inkább az orvosi kezeléshez 
való hozzáférés biztosítására irányuló intézkedések bevezetését, ami lehetővé tenné a 
nemzetközi közösség számára, hogy teljesítse vállalásait a legszegényebb országok 
irányában, ugyanakkor elősegítse a globalizáció révén előállított új gazdasági javak 
tisztességes elosztását; felhívja valamennyi tagállamot ennek az új finanszírozási 
mechanizmusnak a bevezetésére;

Or. fr


