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Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimą pateikė Cristiana Muscardini

Pakeitimas 1
-A konstatuojamoji dalis (nauja)

-A. kadangi prekybos ir skurdo mažinimo bei vystymosi ryšys yra ypač sudėtingas ir 
priklauso nuo specifinių aplinkybių, kurios dažnai susijusios su įvairiais veiksniais, 
pavyzdžiui, vidaus rinkos dydžiu, gamtos išteklių įvairove, atstumais ir fizinėmis 
sąlygomis, ir ypač vidaus politika, teigiamai arba ne veikiančia išorės prekybą,

Or. en

Pakeitimą pateikė Sajjad Karim

Pakeitimas 2
A konstatuojamoji dalis

A. kadangi Kinijos ir Indijos ekonomikos augimas labai sumažino neturtingųjų skaičių, 
o nuo ypač didelio skurdo kenčiančių žmonių, kurių dienos išlaidos yra mažiau nei 
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1 JAV doleris, skaičius nuo 1981 m. sumažėjo perpus – nuo 40 proc. iki 21 proc. 
pasaulio gyventojų, nors kitų besivystančių šalių pažanga buvo netolygi, todėl vis 
dar daugiau nei milijardo žmonių dienos išlaidos yra mažiau nei 1 JAV doleris, o nuo 
1,5 iki 3 milijardų žmonių gyvena žemiau 2 JAV dolerių skurdo ribos,

Or. en

Pakeitimą pateikė Cristiana Muscardini

Pakeitimas 3
A konstatuojamoji dalis

A. kadangi, nepaisant fakto, kad pagal Pasaulio banko pranešimą per pastaruosius 20 
metų pajamos vienam gyventojui besivystančiose šalyse padvigubėjo ir 200 mln. 
žmonių nebegyvena žemiau skurdo ribos, nuo ypač didelio skurdo vis dar kenčia 
daugiau nei milijardas žmonių, kurių dienos išlaidos yra mažiau nei 1 JAV doleris ir 
kurių didžioji dalis gyvena mažiausiai išsivysčiusiose šalyse, o nuo 1,5 iki 3 milijardų 
žmonių gyvena žemiau 2 JAV dolerių skurdo ribos,

Or. en

Pakeitimą pateikė Panagiotis Beglitis

Pakeitimas 4
A konstatuojamoji dalis

A. kadangi nuo ypač didelio skurdo kenčia daugiau nei milijardas žmonių, kurių dienos 
išlaidos yra mažiau nei 1 JAV doleris, o nuo 1,5 iki 3 milijardų žmonių gyvena žemiau 
2 JAV dolerių skurdo ribos; kadangi per pastaruosius keletą metų tokių žmonių 
skaičius ne mažėjo, bet toliau augo,

Or. el

Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 5
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Aa. kadangi globalizacija ir pasaulio industrializacija yra puikus būdas naikinti skurdą 
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ir padėti šalinti nelygybę pasaulyje,

sv

Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 6
A b konstatuojamoji dalis (nauja)

Ab. kadangi 18 a. viduryje daugelis Europos šalių buvo skurdesnės už šių dienų 
besivystančias valstybes, o kūdikių mirtingumas daugelyje Europos šalių buvo 
daugiau nei du kartus didesnis už vidutinį kūdikių mirtingumą besivystančiose 
šalyse,

sv

Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 7
A c konstatuojamoji dalis (nauja)

Ac. kadangi globalizacijos principas daugiau ar mažiau yra vertinamas visur; kadangi 
Pew mokslinių tyrimų centras pažymėjo, kad 41 šalies (iš 44) gyventojai mano, jog 
auganti tarptautinė prekyba ir verslumas daro teigiamą įtaką jų šaliai ir šeimoms, o 
parama buvo ypač didelė besivystančiose šalyse: Azijoje 22 proc. žmonių 
globalizaciją vertina kaip „labai gerą“ dalyką, į pietus nuo Sacharos esančiose 
valstybėse šis skaičius siekia 29 proc.; Vakarų pasaulyje daugiau nei ketvirtadalis 
apklaustųjų atsako, kad globalizacija daro neigiamą poveikį, tuo tarpu Azijoje ir 
Afrikoje tokios nuomonės laikosi tik vienas iš dešimties apklaustųjų;

sv

Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 8
A d konstatuojamoji dalis (nauja)

Ad. kadangi vargingose šalyse parama PPO ir daugianacionalinėms įmonėms taip pat 
yra didesnė nei Europoje: pavyzdžiui, Afrikoje 75 proc. gyventojų mano, kad 
tarptautinės įmonės daro teigiamą poveikį jų šaliai (20 proc. daugiau nei 
Vakaruose); kadangi daugiau kaip 72 proc. afrikiečių taip pat mano, kad tokios 
institucijos kaip PPO yra naudingos, ir tik 28 proc. laikosi nuomonės, kad judėjimai 
prieš globalizaciją gali turėti kokios nors naudos,
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Or. sv

Pakeitimą pateikė Zbigniew Zaleski

Pakeitimas 9
B konstatuojamoji dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 10
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi Europos ekonomikos vystymasis buvo nuostabus, o dabartinis pasaulio 
vystymasis yra dar labiau pribloškiantis; kadangi Didžiajai Britanijai nuo 1780 m. 
prireikė beveik 60 metų padvigubinti šalies gerovę (remiantis BVP rodikliu), o šimtu 
metų vėliau Švedijai prireikė 40 metų padvigubinti šalies gerovę, tuo tarpu dar po 
100 metų Pietų Korėjai reikėjo tik truputį daugiau nei 10 metų, kad šalies gerovė 
padvigubėtų,

Or. sv

Pakeitimą pateikė Sajjad Karim

Pakeitimas 11
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi bendrasis vidaus produktas (BVP) vienam gyventojui visose besivystančiose 
šalyse per pastaruosius 25 metus išaugo 30 proc., tačiau vienam žmogui tenkančių 
metinių pajamų tarp pasaulio skurdžiausių ir turtingiausių šalių skirtumas per tą patį 
laikotarpį padidėjo daugiau nei du kartus

Or. en
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Pakeitimą pateikė Zbigniew Zaleski

Pakeitimas 12
B a konstatuojamoji dalis (nauja)

Ba. kadangi per pastaruosius 25 metus žmonių, kurių dienos išlaidos yra mažiau nei 1 
JAV doleris, skaičius sumažėjo nuo 40 proc. iki 21 proc.,

Or. en

Pakeitimą pateikė Sajjad Karim

Pakeitimas 13
B a konstatuojamoji dalis (nauja)

Ba. kadangi dėl aukšto gyventojų skaičiaus didėjimo lygio besivystančiose šalyse jų 
ekonomikos augimas yra nepakankamas, kad BVP vienam gyventojui augimas 
turėtų didelę įtaką skurdo sumažėjimui MIŠ,

Or. en

Pakeitimą pateikė Sajjad Karim

Pakeitimas 14
B b konstatuojamoji dalis (nauja)

Bb. kadangi pilietinė taika yra būtina sąlyga susidaryti normaliam prekybos ir skurdo 
santykiui; geras valdymas, įskaitant gerą iš gamtos išteklių gaunamų pajamų 
valdymą, yra būtinas pilietinei taikai; kadangi eksporto orientacija į atskiras prekes, 
visų pirma, deimantus, naftą, statybines miško medžiagas ir narkotinius augalus,
yra susijusi su konfliktų tikimybe; kadangi per pastaruosius 15 metų 60 proc. MIŠ 
vyko skirtingo masto ir trukmės pilietiniai konfliktai, kurie daugeliu atvejų kilo po 
ekonominės stagnacijos ir nuosmukio, turėjusio ilgalaikių pasekmių nacionaliniam 
ir regioniniam ekonomikos augimui,

Or. en

Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 15
C konstatuojamoji dalis

C. kadangi skurdžiausių valstybių dalis pasaulio prekyboje pastaraisiais metais nuolat
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augo; kadangi 2005 m. buvo pirmieji metai po pramoninės revoliucijos, kada 
didesnė pasaulio BVP dalis (išreikšta perkamosios galios standartais) priklausė ne 
išsivysčiusioms, o besivystančioms šalims,

Or. sv

Pakeitimą pateikė Zbigniew Zaleski

Pakeitimas 16
C konstatuojamoji dalis

C. su susirūpinimu pastebėdamas, kad per pastarąjį dešimtmetį skurdžiausių valstybių 
dalis pasaulio prekyboje sumažėjo (išbraukta), 

Or. en

Pakeitimą pateikė Panagiotis Beglitis

Pakeitimas 17
C konstatuojamoji dalis

C. su susirūpinimu pastebėdamas, kad per pastarąjį dešimtmetį skurdžiausių valstybių 
dalis pasaulio prekyboje sumažėjo ir padidėjo tokių valstybių priklausomybė nuo 
mažos pridėtinės vertės produktų ir didelių kainų svyravimų,

Or. el

Pakeitimą pateikė Jean-Pierre Audy

Pakeitimas 18
C konstatuojamoji dalis

C. (išbraukta) pastebėdamas, kad per pastarąjį dešimtmetį skurdžiausių valstybių dalis 
pasaulio prekyboje sumažėjo ir padidėjo tokių valstybių priklausomybė nuo mažos 
pridėtinės vertės produktų,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 19
C a konstatuojamoji dalis (nauja)

Ca. kadangi JT vystymo programoje (JTVP) pažymima, kad per pastaruosius 50 metų 
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skurdas pasaulyje sumažėjo daugiau nei per 500 metų prieš tai; kadangi pagal 
Pasaulio banko pranešimus nuo ypač didelio skurdo kenčiančių žmonių procentas 
besivystančiose šalyse per pastaruosius 20 metų sumažėjo beveik per pusę,

Or. sv

Pakeitimą pateikė Jean-Pierre Audy

Pakeitimas 20
D konstatuojamoji dalis

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 21
D konstatuojamoji dalis

Išbraukta.

Or. sv

Pakeitimą pateikė Kader Arif

Pakeitimas 22
D a konstatuojamoji dalis (nauja)

Da. atsižvelgdamas į būtinybę sukurti teisingos daugiašalės prekybos sistemą, kuri 
padėtų kovoti su skurdu, užtikrintų visišką užimtumą, stiprintų demokratiją ir 
skatintų tvarų vystymąsi; kadangi ši sistema turi būti pagrįsta tinkamai 
orientuotomis ir subalansuotomis taisyklėmis, kurios yra būtinos, kad besivystančios 
šalys galėtų efektyviau dalyvauti tarptautinėje prekyboje, įvairinti ekonomiką ir 
kovoti su globalizacijos iššūkiais, kartu užtikrindamos, kad globalizacijos nauda 
būtų teisingai paskirstyta,

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Kader Arif

Pakeitimas 23
D b konstatuojamoji dalis (nauja)

Db. kadangi vadinamosios „besivystančios“ šalys sudaro įvairialypę šalių grupę, kurių 
socialinė ekonominė padėtis, gamybos struktūros ir eksporto gebėjimai labai 
skiriasi; kadangi kylančios galios yra pajėgesnės kovoti dėl naujų rinkų pasaulio 
mastu liberalizuotoje aplinkoje už labiau pažeidžiamas šalis, ypač esančias į pietus 
nuo Sacharos,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Kader Arif

Pakeitimas 24
D c konstatuojamoji dalis (nauja)

Dc. atsižvelgdamas į Europos prekybos politiką trečiųjų šalių atžvilgiu, kuri remiasi 
diferencijuotu požiūriu į prekybą pagal prekybos lengvatų sistemą, suteikiančią 
galimybę skurdžiausioms šalims naudotis specifinėmis ir palankiomis eksporto 
sąlygomis (mažesniais už įprastinius muito mokesčiais, bemuičiu eksportu arba 
mažesnio tarifo eksporto kvotomis ir kt.); kadangi pasaulinis muitų kliūčių 
panaikinimas, standartizuojantis patekimo į Bendrijos rinkas sąlygas, kelia 
grėsmę labiausiai pažeidžiamoms valstybėms lygiomis galimybėmis konkuruoti 
su galingomis eksporto valstybėmis ir panaikinti išsivystymo lygio atsilikimą;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Zbigniew Zaleski

Pakeitimas 25
E konstatuojamoji dalis

E. kadangi, pasak Pasaulio Banko, Jungtinių Tautų aplinkosaugos komiteto ir Jungtinių 
Tautų vystymosi programos pranešimo,  „trys ketvirtadaliai neturtingųjų gyvena 
kaimo vietovėse ir gali pasikliauti tik supančia aplinka“ (išbraukta),

Or. en
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Pakeitimą pateikė Jean-Pierre Audy

Pakeitimas 26
E konstatuojamoji dalis

E. kadangi, pasak Pasaulio Banko, Jungtinių Tautų aplinkosaugos komiteto ir Jungtinių 
Tautų vystimosi programos pranešimo, „trys ketvirtadaliai neturtingųjų gyvena kaimo 
vietovėse ir gali pasikliauti tik supančia aplinka“ (išbraukta),

Or. fr

Pakeitimą pateikė Filip Andrzej Kaczmarek

Pakeitimas 27
E konstatuojamoji dalis

E. kadangi, pasak Pasaulio Banko, Jungtinių Tautų aplinkosaugos komiteto ir Jungtinių 
Tautų vystymosi programos pranešimo,  „trys ketvirtadaliai neturtingųjų gyvena 
kaimo vietovėse ir gali pasikliauti tik supančia aplinka“ (išbraukta),

Or. en

Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 28
E dalis

E. kadangi, pasak Pasaulio Banko, Jungtinių Tautų aplinkosaugos komiteto ir Jungtinių 
Tautų vystimosi programos pranešimo,  „trys ketvirtadaliai neturtingųjų gyvena kaimo 
vietovėse ir gali pasikliauti tik supančia aplinka“ (išbraukta),

Or. sv

Pakeitimą pateikė Sajjad Karim

Pakeitimas 29
E konstatuojamoji dalis

E. kadangi, pasak Pasaulio Banko, Jungtinių Tautų aplinkosaugos komiteto ir Jungtinių 
Tautų vystymosi programos pranešimo,  „trys ketvirtadaliai neturtingųjų gyvena 
kaimo vietovėse ir gali pasikliauti tik supančia aplinka“ (išbraukta),
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Or. en

Pakeitimą pateikė Panagiotis Beglitis

Pakeitimas 30
E konstatuojamoji dalis

E. kadangi, pasak Pasaulio Banko, Jungtinių Tautų aplinkosaugos komiteto ir Jungtinių 
Tautų vystimosi programos pranešimo,  „trys ketvirtadaliai neturtingųjų gyvena kaimo 
vietovėse ir gali pasikliauti tik supančia aplinka“ ir kadangi gamtinių išteklių 
privatizavimas ir aplinkai daroma žala labiausiai kenkia neturtingiesiems, kadangi 
ypač didelis skurdas dar labiau didina žalą aplinkai,

Or. el

Pakeitimą pateikė Filip Andrzej Kaczmarek

Pakeitimas 31
E a konstatuojamoji dalis (nauja)

Ea. kadangi MIŠ daugiau kaip 60 proc. darbo jėgos dirba žemės ūkyje ir pragyvena iš 
jo, nors tai yra vienas iš labiausiai iškreiptų sektorių, kadangi galimybė naudotis 
žemės ūkio produktais yra vienas iš svarbiausių skurdo mažinimo būdų,

Or. en

Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 32
F konstatuojamoji dalis

F. kadangi per pastaruosius 30 metų nuolatinis moterų ir vaikų darbas besivystančiose 
šalyse sumažėjo per pusę, vidutinė gyvenimo trukmė pailgėjo nuo 46 m. iki 64 m., o 
kūdikių mirtingumas sumažėjo nuo 18 proc. iki 8 proc.; kadangi šiuo metu 70 proc. 
gyventojų besivystančiose šalyse gali naudoti švarų geriamąjį vandenį (1980 m. 
tokių gyventojų buvo 45 proc.); kadangi šie rodikliai besivystančiame pasaulyje 
dabar yra geresni už tuos pačiu rodiklius turtingiausiose valstybėse prieš 100 metų,

Or. sv
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Pakeitimą pateikė Filip Andrzej Kaczmarek

Pakeitimas 33
F konstatuojamoji dalis

F. kadangi (išbraukta) neturtingai gyvenantiems yra sunku gauti gamtinių išteklių, pvz. 
vandens, žemės ar energijos, pagrindinių paslaugų, pvz. medicinos, sveikatos 
apsaugos ir mokslo, ir pagrindinių produktų, pvz. vaistų,

Or. en

Pakeitimą pateikė Zbigniew Zaleski

Pakeitimas 34
G konstatuojamoji dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean-Pierre Audy

Pakeitimas 35
G konstatuojamoji dalis

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Filip Andrzej Kaczmarek

Pakeitimas 36
G dalis

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 37
G konstatuojamoji dalis

G. kadangi kapitalo srautai į besivystančias šalis 2005 m. pasiekė rekordinius 385 mln. 
JAV dolerių ir kadangi jie pirmiausia susiję su didėjančiomis žaliavų kainomis bei 
išaugusiu importu į JAV ir Europą,

Or. sv

Pakeitimą pateikė Sajjad Karim

Pakeitimas 38
G konstatuojamoji dalis

G. kadangi daugelio žmonių gyvenimas ir pragyvenimo šaltiniai MIŠ nėra tiesiogiai 
susiję su tarptautine ekonomika ir labai tikėtina, kad į eksportą orientuotas augimas 
taps „į anklavą orientuotu augimu“ tose šalyse, kurios eksportuoja pramonės 
gaminius, mineralinius ir naftos produktus – tai ypač akivaizdu žemės ūkio 
produktus eksportuojančiose MIŠ, kuriose mažėja gamintojų ir didėja mažmenininkų 
pelnas iš prekybos prekėmis ir žemės ūkio produktais; kadangi ekonominiam 
augimui reikalinga ne tik eksporto ekspansija, bet ir plačios galimybės užsidirbti, 
visų pirma, plėtros ryšių tarp žemės ūkio ir ne žemės ūkio veiklos stiprinimas,

Or. en

Pakeitimą pateikė Kader Arif

Pakeitimas 39
G a konstatuojamoji dalis (nauja)

Ga. kadangi siekiančios konkuruoti su pasaulinėmis žemės ūkio produktų kainomis 
skurdžiausios šalys yra raginamos sutelkti dėmesį į konkrečius produktus, skirtus tik 
eksportui; kadangi dėl šios priežasties plintant monokultūroms atsisakoma 
tradicinių maisto kultūrų, maitinančių vietos gyventojus, ir didėja priklausomybė 
nuo pagrindinių produktų importo ir nuo nekontroliuojamų svyravimų pasaulio 
rinkose,

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Kader Arif

Pakeitimas 40
G b konstatuojamoji dalis (nauja)

Gb. kadangi į pasaulio rinkas eksportuojamų produktų vertė vargingoms šalims 
priklauso nuo to, kiek bus išlaikytos pelningos kainos, ypač besivystančiose šalyse; 
kadangi dabartinės tendencijos naikinti muitų kliūtis neišvengiamai mažina kainas 
šiose rinkose ir taip kelia grėsmę skurdžiausių pasaulio valstybių vystymosi 
perspektyvoms,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Zbigniew Zaleski

Pakeitimas 41
H konstatuojamoji dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 42
H konstatuojamoji dalis

H. kadangi nuo ypač didelio skurdo kenčiančių žmonių skaičius per pastaruosius 20 
metų sumažėjo daugiau nei 400 mln., o gyventojų skaičius per tą patį laikotarpį 
išaugo beveik 1,5 mlrd.; kadangi įvairios studijos rodo, kad tai didžiąja dalimi susiję 
su prekybos reguliavimo panaikinimu ir rinkos reformomis besivystančiose šalyse,

Or. sv

Pakeitimą pateikė Sajjad Karim

Pakeitimas 43
H konstatuojamoji dalis

H. kadangi, remiantis studija pagal Pasaulio banko ir Tarptautinio valiutos fondo ir JT 
duomenis, prekybos liberalizavimas į pietus nuo Sacharos esančioms valstybėms per 
pastaruosius 20 metų kainavo 272 milijardus JAV dolerių; kadangi masinis skurdas 
stiprina ekonomikos stagnacijos tendencijas ir daugelis regiono šalių imasi 
ambicingų ekonomikos reformų, siekdamos pakilti iš tokio skurdo; kadangi 
tarptautinės bendruomenės žinios ir parama šiuo atveju yra būtinos,
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Or. en

Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 44
I konstatuojamoji dalis

I. kadangi TVT siekiams ir kovai su pasauliniu skurdu pirmiausia reikės liberalesnės 
prekybos aplinkos, kurioje besivystančios šalys turėtų realias galimybes patekti į 
išsivysčiusių šalių rinkas, o vargingos šalys įveiktų prekybos kliūtis ir tuo skatintų 
prekybą tarp išsivysčiusių šalių; kadangi, siekiant gero valdymo, besivystančiose 
šalyse reformos taip pat yra būtinos, kad šių šalių piliečiai galėtų naudotis 
ekonomine laisve, kuri yra būtina gerovės kūrimo sąlyga; kadangi į pietus nuo 
Sacharos esančios šalys kenčia dėl to, kad jos ne tik yra globalizacijos ir pasaulinių 
prekybos srautų nuošalyje, tačiau taip pat ir todėl, kad joms neturi gero valdymo,

Or. sv

Pakeitimą pateikė Zbigniew Zaleski

Pakeitimas 45
I konstatuojamoji dalis

I. kadangi TVT siekiams ir kovai su pasauliniu skurdu reikės laisvos ir teisingos 
prekybos praktikos, (išbraukta) efektyvaus atleidimo nuo skolų ir visų donorų 
pagalbos sumų padidinimo,

Or. en

Pakeitimą pateikė Panagiotis Beglitis

Pakeitimas 46
I konstatuojamoji dalis

I. kadangi TVT siekiams ir kovai su pasauliniu skurdu reikės teisingesnės prekybos 
praktikos, stiprių ir vykdomų aplinkos ir socialinių teisių apsaugos taisyklių, 
efektyvaus atleidimo nuo skolų ir ne tiek visų donorų pagalbos sumų padidinimo, kiek 
šios pagalbos efektyvumo, susiejant ją su ekonominių ir socialinių struktūrų 
reformomis ir demokratinio valdymo gerinimu,

Or. el
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Pakeitimą pateikė Kader Arif

Pakeitimas 47
I a konstatuojamoji dalis (nauja)

Ia. kadangi didesnės vargingų šalių eksporto apimtys yra būtina, bet nepakankama jų 
vystymosi sąlyga; kadangi nors eksporto apimtys padeda padidinti sukurtos gerovės 
apimtį, jos automatiškai neužtikrina geresnių socialinių sąlygų vietos gyventojams, 
dirbantiems gamybos sektoriuje,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Sajjad Karim

Pakeitimas 48
J konstatuojamoji dalis

J. pastebėdamas, kad išorinė prekyba gali būti svarbi skurdo mažinimo priemonė ir kad
vyrauja tendencija, jog šalyse, kurios atvėrė savo rinkas palaipsniui ir ne iki galo, 
prekybos ir skurdo santykis yra geresnis, nei šalyse, kurios savo rinkas atvėrė plačiai
ir greitai arba labiausiai ribojo atvėrimą; pažymi, kad Afrikos MIŠ ėmėsi gilesnio ir 
spartesnio liberalizavimo, nei MIŠ Azijoje, ir kad pastarosioms geriau pavyksta 
mažinti skurdą ir plėtoti dinamiškesnį pramonės gaminių eksportą, iš dalies 
remiantis regioniniais prekybos ir investicijų ryšiais,

Or. en

Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 49
J konstatuojamoji dalis

J. pastebėdamas, kad išorinė prekyba yra svarbi socialinės ir ekonominės plėtros 
priemonė; kadangi studijose, atliktose remiantis Tarptautinio valiutos fondo (TVF), 
Pasaulio banko ir JT duomenimis, pažymimas tiesioginis ryšys tarp šalies 
ekonominės laisvės ir jos gerovės,

Or. sv

Pakeitimą pateikė Zbigniew Zaleski

Pakeitimas 50
J konstatuojamoji dalis

J. pastebėdamas, kad išorinė prekyba gali būti svarbi socialinės ir ekonominės plėtros 
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priemonė tuomet, kai valstybės pirmiausia gali apsaugoti savo rinkas ir po to 
palaipsniui jas atverti, kai valstybė turi tvirtą institucinį pagrindą ir aiškias socialines 
ir aplinkosaugos taisykles (išbraukta),

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean-Pierre Audy, Tokia Saïfi

Pakeitimas 51
J konstatuojamoji dalis

J. pastebėdamas, kad išorinė prekyba gali būti svarbi socialinės ir ekonominės plėtros 
priemonė tuomet, kai (išbraukta) valstybė turi tvirtą institucinį pagrindą ir aiškias 
socialines ir aplinkosaugos taisykles bei aiškius turto perskirstymo mechanizmus,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Zbigniew Zaleski

Pakeitimas 52
J a konstatuojamoji dalis (nauja)

Ja. kadangi liberalizavimas sumažina arba panaikina iškraipymus ir skatina didesnes 
investicijas, technologijų perdavimą ir ekonomikos efektyvumą, lemiamą
padidėjusios konkurencijos; kadangi prekybos kliūčių šalinimas gali paskatinti 
besivystančias šalis perorientuoti savo gamybą, kuri leistų joms pasinaudoti žemų 
darbo sąnaudų ir turimų išteklių santykiniu pranašumu,

Or. en

Pakeitimą pateikė Filip Andrzej Kaczmarek

Pakeitimas 53
J a konstatuojamoji dalis

Ja. kadangi išorės prekyba teikia galimybę mažinti skurdą su sąlyga, kad prekybos 
politika bus atsargiai įgyvendinama kartu su ją papildančia vidaus ir tarptautine 
politika,

Or. en
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Pakeitimą pateikė Sajjad Karim

Pakeitimas 54
J a konstatuojamoji dalis (nauja)

Ja. kadangi 1999–2001 m. prekių ir paslaugų eksportas ir importas sudarė vidutiniškai 
51 proc. MIŠ BVP – daugiau už dideles pajamas gaunančias OECD šalis, kuriose ši 
dalis siekė 43 proc.; kadangi, siekiant tvarumo, tarptautinės prekybos naudą turi 
papildyti investicijos į fizinį, žmogiškąjį, socialinį ir institucinį kapitalą bei 
verslumas, inovacijų ir technologijų pažanga, kuri priklauso nuo tvarios ir 
efektyvios tarptautinės paramos bei mažesnių skolos aptarnavimo įsipareigojimų,

Or. en

Pakeitimą pateikė Cristiana Muscardini

Pakeitimas 55
J a konstatuojamoji dalis (nauja)

Ja. kadangi besivystančių šalių, ypač MIŠ, įtraukimas į pasaulio prekybą yra vienas 
pagrindinių Doha plėtros darbotvarkės tikslų,

Or. en

Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 56
K konstatuojamoji dalis

K. kadangi, atsižvelgiant į tai, kad ES yra didžiausias pasaulio prekybos blokas, 
pagrindiniai ES prekybos politikos tikslai ir įsipareigojimai turi būti parama 
daugiašalei prekybos sistemai, kuri suteikia galimybę net mažoms ir vargingoms 
šalims daryti įtaką pasaulio prekybai ir tolimesniam jos liberalizavimui, kuris yra 
pasaulio augimo „variklis“; kadangi ES taip pat turi pateikti aiškius reikalavimus 
besivystančioms šalims dėl tinkamų demokratinės valdžios reformų, kurios yra 
būtina gerovės sąlyga, vykdymo, dėl prekybos kliūčių su kitomis besivystančiomis 
šalimis panaikinimo ir dėl piliečių ekonominės laisvės, kuri taip pat yra būtina 
ekonomikos vystymosi sąlyga,

Or. sv
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Pakeitimą pateikė Filip Andrzej Kaczmarek

Pakeitimas 57
K konstatuojamoji dalis

K. kadangi aplinkosaugos ir socialinių taisyklių puoselėjimas daugiašalėje prekybos 
sistemoje, sąžininga besivystančių valstybių integracija į pasaulio prekybos sistemą, 
atsižvelgiant į jų poreikius, integracija ir geriau veikianti PPO turi būti svarbūs ES 
prekybos politikos tikslai ir įsipareigojimai, nes ES yra didžiausias pasaulio prekybos 
blokas ir svarbiausias besivystančių šalių prekybos partneris,

Or. en

Pakeitimą pateikė Zbigniew Zaleski

Pakeitimas 58
K konstatuojamoji dalis

K. kadangi aplinkosaugos ir socialinių taisyklių suderinimas su daugiašale prekybos 
sistema, sąžininga besivystančių valstybių integracija į pasaulio prekybos sistemą 
(išbraukta) ir geriau veikianti PPO yra vienas pagrindinių ES prekybos politikos 
tikslų ir įsipareigojimų, nes ES yra didžiausias pasaulio prekybos blokas,

Or. en

Pakeitimą pateikė Cristiana Muscardini

Pakeitimas 59
K a konstatuojamoji dalis (nauja)

Ka. kadangi, remiantis naujausiais Komisijos pateiktais pranešimais, beveik 70 proc. 
pasaulio tarifinių ir ne tarifinių kliūčių liečia prekybą tarp besivystančių šalių,

Or. en
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Pakeitimą pateikė Zbigniew Zaleski

Pakeitimas 60
M konstatuojamoji dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean-Pierre Audy

Pakeitimas 61
M konstatuojamoji dalis

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 62
M konstatuojamoji dalis

M. kadangi išaugusi prekyba paslaugų sektoriuje tarp išsivysčiusių ir besivystančių 
šalių suteikia svarbią galimybę perduoti patirtį, kuri taip pat galėtų pagerinti 
galimybes gauti pagrindines paslaugas, pavyzdžiui, vandenį, komunikacijas bei 
naudotis funkcionaliu bankininkystės ir draudimo sektoriumi,

Or. sv

Pakeitimą pateikė Panagiotis Beglitis

Pakeitimas 63
M konstatuojamoji dalis

M. kadangi pramoninėms valstybėms priklauso 90 proc. visų patentų ir šiuo metu 
galiojančios TRIPS taisyklės trukdo technologijų perkėlimui; kadangi vaistų 
pramonėje tai dažnai susiję su sunkumais sprendžiant visuomenės sveikatos 
problemas,

Or. el
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Pakeitimą pateikė Zbigniew Zaleski

Pakeitimas 64
N konstatuojamoji dalis

N. kadangi ES yra didžiausia eksportuotoja ir antra pagal dydį importuotoja pasaulyje, ir 
dėl savo įtakos per PPO ir dėl dvišalių ir regioninių susitarimų formuoja tarptautinės 
prekybos politikos ir taisyklių kontūrus (išbraukta),

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean-Pierre Audy

Pakeitimas 65
N a konstatuojamoji dalis (nauja)

Na. kadangi gerovės kūrimas yra būtinas socialinei pažangai,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 66
1 dalis

1. įspėja, kad pasauliniai nuostoliai dėl nesugebėjimo panaikinti skurdą (išbraukta) yra 
milžiniški dėl žmonių kančių, nestabilumo, konfliktų, besikartojančių nepaprastųjų 
padėčių, tarptautinio nusikalstamumo, prekybos narkotikais, ekonominės stagnacijos, 
nelegalios migracijos ir ankstyvos mirties;

Or. sv

Pakeitimą pateikė Cristiana Muscardini

Pakeitimas 67
1 dalis

1. įspėja, kad pasauliniai nuostoliai dėl nesugebėjimo panaikinti skurdą (išbraukta) yra 
milžiniški dėl žmonių kančių, nestabilumo, konfliktų, besikartojančių nepaprastųjų 
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padėčių, tarptautinio nusikalstamumo, prekybos narkotikais, ekonominės stagnacijos, 
nelegalios migracijos ir ankstyvos mirties;

Or. en

Pakeitimą pateikė Cristiana Muscardini

Pakeitimas 68
1 a dalis (nauja)

1a. mano, kad prekyba gali padėti sukurti realias galimybes besivystančioms šalims, 
ypač MIŠ, tačiau ji gali padėti panaikinti skurdą ir skatinti vystymąsi tik su sąlyga, 
kad kartu vykdoma kokybiška vidaus politika;

Or. en

Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 69
2 dalis

Išbraukta.

sv

Pakeitimą pateikė Zbigniew Zaleski

Pakeitimas 70
2 dalis

2. ragina Komisiją į savo tarptautinę darbotvarkę (išbraukta) įtraukti (išbraukta)
prekybos taisyklių stiprinimo ir plėtros teisių, aplinkosaugos ir socialinių taisyklių 
pusiausvyros perskirstymo svarstymą, kaip vienintelį būdą, kuris gali prisidėti prie 
skurdą sukeliančių priežasčių panaikinimo (išbraukta);

Or. en
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Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 71
3 dalis

3. ragina atlikti padidėjusių išlaidų, su kuriomis susiduria Europos vartotojai dėl muitų 
apsaugos ir prekybos kliūčių dabartinėje Europos prekybos politikoje, taip pat 
kliūčių vystymuisi, su kuriomis dėl tos pačios priežasties susiduria neturtingi 
besivystančių šalių gyventojai, galutinio poveikio vertinimą;

Or. sv

Pakeitimą pateikė Sajjad Karim

Pakeitimas 72
3 dalis

3. ragina atlikti dabartinės prekybos politikos galutinio poveikio aplinkai, jautriems 
sektoriams, pavyzdžiui, miškininkystei ir žuvininkystei, ir skurdui besivystančiose 
šalyse ir ES vertinimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Kader Arif

Pakeitimas 73
3 a dalis (nauja)

3a. ragina besivystančias šalis įtraukti prekybą į nacionalinės plėtros ir skurdo 
mažinimo politiką; tačiau mano, kad turi būti parengtos tokios su prekyba susijusios 
priemonės, kurios nekeltų grėsmės besivystančių šalių priimtoms vidaus plėtros ir 
skurdo mažinimo strategijoms;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Kader Arif

Pakeitimas 74
3 b dalis (nauja)

3b. atkreipia dėmesį į 2005 m. gruodžio mėn. TDO komunikatą, kuriame pabrėžiamas 
potencialus mikrofinansų vaidmuo kovoje su skurdu ir skolų našta, taip pat 
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mikrofinansų, kaip priemonės, galinčios padėti panaikinti vaikų darbą didinat 
šeimos pajamas, vaidmuo; ragina atliktį tyrimą, kuris įvertintų mikrofinansų 
efektyvumą ir tikrąjį potencialą;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Kader Arif

Pakeitimas 75
3 c dalis (nauja)

3c. yra tvirtai įsitikinęs, kad kartu su pagalba ir atleidimu nuo skolų mokėjimo 
prekyba yra itin svarbi siekiant iki 2015 m. įgyvendinti Tūkstantmečio tikslus; 
tačiau pažymi, kad vystymosi pagalbai nuo dabar iki 2015 m. reikalingi nemaži 
ištekliai, norint, kad šios ambicijos būtų realizuotos; todėl ragina atlikti studijas 
ir numatyti naujas finansavimo priemones, kad būtų galima siekti šių tikslų;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 76
4 dalis

Išbraukta.

Or. sv

Pakeitimą pateikė Panagiotis Beglitis

Pakeitimas 77
4 a dalis (nauja)

4a. sveikina 2005 m. birželio mėn. G8 priimtą sprendimą visiškai panaikinti likusias 
labiausiai įsiskolinusių vargingų valstybių skolas Tarptautiniam valiutos fondui, 
Pasaulio bankui ir Afrikos vystymo bankui kaip būdą įgyvendinti tūkstantmečio 
plėtros tikslus; pabrėžia, kad ši iniciatyva turi būti taikoma ir toms besivystančioms 
šalims, kurios darbais įrodė, kad siekia sumažinti korupciją, padidinti skaidrumą, o
dėl skolos panaikinimo atsiradusias lėšas panaudoti skurdo mažinimo strategijoms;

Or. el
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Pakeitimą pateikė Kader Arif

Pakeitimas 78
4 a dalis (nauja)

4a. sveikina 2006 m. vasario 8 d. Mauricijuje Komisijos nario P.Mandelsono pranešime 
išreikštą pasiryžimą laikytis diferencijuoto požiūrio į vargingas valstybes, kuris 
remtųsi jų išsivystymo lygiu, ir išlaikyti tarifų lengvatų sistemą, kurioje būtų 
atsižvelgiama į šiuos netolygumus;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Kader Arif

Pakeitimas 79
4 b dalis (nauja)

4b. sveikina faktą, kad prekybos santykiai tarp Europos Sąjungos ir vargingų šalių yra 
asimetriški pastarųjų naudai; tiki, kad tokio pobūdžio santykiai turėtų tapti 
pagrindu reguliuojant prekybą pasaulio mastu; ragina Komisiją įtikinti PPO įvesti 
kelis skirtingus koeficientus, kuriais remiantis būtų apskaičiuojami mažesni muito 
mokesčiai, atsižvelgiant į atitinkamos šalių grupės padėtį;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Kader Arif

Pakeitimas 80
4 c dalis (nauja)

4c. ragina Komisiją paremti nuoseklią tarifų politiką, kuri leistų išlaikyti 
diferencijuotą prekybos politiką, pateisinančią pažeidžiamiausių šalių 
lūkesčius; atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją išlaikyti priimtiną bendros 
muitų apsaugos lygį, kad būtų išsaugotas šių šalių lyginamasis pranašumas, 
remiantis bendrąją lengvatų sistema (BLS), kuri leidžia joms turėti pakankamai 
išteklių gamybos struktūroms modernizuoti;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Zbigniew Zaleski

Pakeitimas 81
5 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean-Pierre Audy

Pakeitimas 82
5 dalis

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 83
5 dalis

Išbraukta.

Or. sv

Pakeitimą pateikė Panagiotis Beglitis

Pakeitimas 84
5 dalis

5. ragina Komisiją parengti ir skatinti PPO sukurti naujus mechanizmus, siekiant 
stabilizuoti pagrindinių prekių kainą, prisidėti prie stabilios ir prognozuojamos rinkos 
sukūrimo ir užtikrinti, kad pelną, gautą iš tokių prekių pavertimo pelno šaltiniu, 
sąžiningai pasidalintų gamintojai ir mažmenininkai;

Or. el
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Pakeitimą pateikė Panagiotis Beglitis

Pakeitimas 85
5 a dalis (nauja)

5a. pabrėžia, kad ES iniciatyva „Viskas, išskyrus ginklus“, kuria siekiama pagerinti 
patekimo į jos rinką galimybes, yra teigiamas žingsnis, kuris gali prisidėti prie 
skurdo mažinimo, todėl būtina, kad kitos PPO narės imtųsi kitų analogiškų 
iniciatyvų;

Or. el

Pakeitimą pateikė Frithjof Schmidt

Pakeitimas 86
5 a dalis (nauja)

5a. ragina ES imtis iniciatyvos plėtoti ir padėti įgyvendinti schemas, skirtas skolų naštai 
panaikinti, kad būtų pasiekti TVT ir apginta valstybės interesų neatitinkančios 
režimo skolos koncepcija atitinkamoje tarptautinėje aplinkoje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 87
6 dalis

6. mano, kad teisė į industrializaciją yra plėtros teisė ir kad būtina atsižvelgti į vargingų 
šalių piliečių teisę į vystymąsi, o ne tik į tų šalių režimų interesus; mano, kad ES ir 
toliau turėtų kovoti su prekybos kliūtimis ir ekonominės laisvės mažėjimu, kuris 
daro poveikį vargingų šalių piliečiams;

Or. sv

Pakeitimą pateikė Cristiana Muscardini

Pakeitimas 88
6 dalis

6. mano, kad teisė į industrializaciją yra plėtros teisė ir kad vargingos valstybės privalo 
priimti sprendimą dėl savo šalies plėtros strategijos bei ekonomikos politikos ir ją 
įgyvendinti, remdamosi tarptautiniais įsipareigojimais; 
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Or. en

Pakeitimą pateikė Zbigniew Zaleski

Pakeitimas 89
6 dalis

6. mano, kad teisė į industrializaciją yra plėtros teisė, todėl mano, kad visos valstybės 
turi teisę imtis veiksmų prieš dempingą; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean-Pierre Audy

Pakeitimas 90
6 dalis

6. mano, kad teisė į industrializaciją yra plėtros teisė, todėl mano, kad visos valstybės 
turi teisę reguliuoti savo pramonę, ypač nuo socialinį ir aplinkos dempingą 
praktikuojančių valstybių; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Panagiotis Beglitis

Pakeitimas 91
6 dalis

6. mano, kad teisė į industrializaciją yra plėtros teisė, ir todėl mano, kad visos valstybės, 
ypač besivystančios šalys, kurių pramonės vystymasis yra pradiniame etape, turi 
teisę saugoti savo pramonę, ypač nuo socialinį ir aplinkos dempingą praktikuojančių 
valstybių; 

Or. el
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Pakeitimą pateikė Sajjad Karim

Pakeitimas 92
6 a dalis (nauja)

6a. ragina besivystančių šalių vyriausybes parengti ir įgyvendinti nacionalinės plėtros 
strategijas, į kurias būtų įtraukta efektyviai skurdo mažinimą skatinanti prekyba; 
pažymi, kad šias pastangas turi paremti tarptautiniai vystymosi partneriai, kurie 
teiktų finansinę ir techninę pagalbą, kad būtų suformuoti valstybės ir privatūs 
prekybos gebėjimai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Sajjad Karim

Pakeitimas 93
6 b dalis (nauja)

6b. ragina MIŠ vykdyti pažangų ekonomikos perėjimą, skatinti tvarų ekonomikos 
augimą, grindžiamą vidaus išteklių mobilizacija, TUI pritraukimu ir finansų 
rinkomis, ir užtikrinti, kad importą vis didesne dalimi padengtų eksportas, o ne 
pagalbos srautai; pažymi, kad šiuos siekius būtų galima lengviau įgyvendinti, jeigu 
tarptautinė parama, atleidimas nuo skolų mokėjimo, prekybos lengvatos ir TUI bei 
technologijų perkėlimą skatinančios priemonės visos kartu padėtų skatinti vystymąsi 
ir skurdo mažinimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Sajjad Karim

Pakeitimas 94
6 c dalis (nauja)

6c. ragina besivystančių šalių vyriausybes,  ypač žemės ūkio produktus 
eksportuojančias MIŠ, sutrukdyti gyventojams vis daugiau išnaudoti žemę ir 
skurdinti aplinką tuomet, kai ūkio dydžio ir produkcijos nepakanka namų ūkiui 
išlaikyti, plėtojant darbo jėgos reikalaujančias ne žemės ūkio prekes ir technologijų 
pokyčius išgyventi reikalingoje veikloje; pažymi, kad tai galima susieti su „į anklavą 
orientuoto augimo“ problema, plėtojant prekybai reikalingą infrastruktūrą, 
pavyzdžiui, vidaus transportą ir komunikacijas, didesnę vidaus rinkos integraciją ir 
naujas eksporto rūšis, įskaitant pramonės gaminius ir turizmą;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Frithjof Schmidt

Pakeitimas 95
6 a dalis (nauja)

6a. pabrėžia būtinybę ES toliau dalyvauti iniciatyvose, susijusiose su Bendrąja socialine 
atsakomybe, siekiant įtvirtinti įpareigojančias ir atskaitomybės reikalaujančias 
taisykles ES įmonėms, vykdančioms prekybą ir gamybą trečiosiose šalyse, kurios 
atitiktų žmogaus teises ir TDO standartus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Frithjof Schmidt

Pakeitimas 96
6 b dalis (nauja)

6b. kviečia ES į prekybos susitarimų tvarumo poveikio vertinimus įtraukti prekybos 
atliekomis pasekmes, siekiant nustatyti žalingų atliekų taisykles, pavyzdžiui, 
elektroninių atliekų, kurios yra ypač žalingos tokias atliekas priimančių pietinių 
valstybių gyventojų sveikatai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Sajjad Karim

Pakeitimas 97
7 dalis

7. pažymi, kad tarptautinė prekyba galėtų būti efektyvesnė skurdo mažinimo priemonė, 
didinant Pietų ir Pietų bendradarbiavimą; tačiau pabrėžia, kad MIŠ Pietų ir Pietų 
prekyboje gali būti marginalizuotos, todėl skatina regionines TUI, technologijų 
perkėlimą ir iš labiau pažengusių besivystančių šalių į MIŠ nukreiptą palankesnį 
finansavimą bei trišalius santykius su išsivysčiusiomis šalimis, taip pat specialias 
nuostatas regioniniuose susitarimuose;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Cristiana Muscardini

Pakeitimas 98
7 dalis

7. mano, kad ekonominės integracijos stoka ir didelės tarifinės ir netarifinės prekybos 
tarp besivystančių šalių kliūtys riboja bet kokius potencialius vystymosi veiksnius 
šiose šalyse, todėl skatina ekonominę integraciją, ypač tarp kaimynių ir vienodo 
ekonominio išsivystymo lygio šalių;

Or. en

Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 99
7 dalis

7. skatina ekonominę integraciją tarp kaimynių ir vienodo ekonominio išsivystymo lygio 
šalių; mano, kad dėl prekybos kliūčių tarp besivystančių šalių vargingos šalys 
netenka didelės dalies savo gerovės; buvo įvertinta, kad dėl prekybos tarp šių šalių 
liberalizavimo vargingos šalys per metus gautų daugiau kaip 65 mlrd. JAV dolerių –
ši suma yra didesnė už visą pagalbą vystymuisi. Labiau pažengusios besivystančios 
šalys turi jausti ypatingą atsakomybę tapti geru prekybos kliūčių panaikinimo ir 
prekybos tarp vargingų šalių skatinimo pavyzdžiu; 

sv

Pakeitimą pateikė Kader Arif

Pakeitimas 100
7 dalis

7. mano, kad platesnio masto prekyba tarp pietinių šalių būtų naudinga 
besivystančioms šalims; skatina ekonominę integraciją tarp kaimynių ir vienodo 
ekonominio išsivystymo lygio šalių; 

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Panagiotis Beglitis

Pakeitimas 101
7a dalis (nauja)

7a. pažymi būtinybę sukurti regionų rinkas ir pabrėžia, kad neišvengiamai turi būti 
stiprinama Pietų ir Pietų prekyba, mažinant prekybos ir investicijų kliūtis regiono 
viduje;

Or. el

Pakeitimą pateikė Kader Arif

Pakeitimas 102
7 a dalis (nauja)

7a. sveikina Europos Sąjungos iniciatyvos „Viskas, išskyrus ginklus“, kuri 
besivystančioms šalims suteikia galimybę eksportuoti visą jų produkciją į Europos 
rinką be muito mokesčių ar kvotų, įgyvendinimą; itin ragina visas išsivysčiusias 
šalis ir pažengusias besivystančias šalis sekti šiuo pavyzdžiu; sveikina šiuo tikslu 
pasiektą susitarimą paskutiniosiose PPO derybose Honkonge; tačiau apgailestauja, 
kad vis dar galima taikyti apribojimus produktams, kurie yra ypač svarbūs 
mažiausiai išsivysčiusioms šalims;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Kader Arif

Pakeitimas 103
7 b dalis (nauja)

7b. įspėja apie realią riziką, kad iniciatyva „Viskas, išskyrus ginklus“ gali būti 
apgaulingai iškreipta, vykdant neteisėtą trišalę prekybą, kuri pavojingai pažeistų 
rinkų pusiausvyrą ir kainų pelningumą, nesuteikdama realios naudos vietos 
gyventojams, dirbantiems vargingų šalių gamybos sektoriuose;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Kader Arif

Pakeitimas 104
7 c dalis (nauja)

7c. ragina Komisiją paremti rinkų atvėrimą, įvedant tinkamas priemones prekybai 
sureguliuoti, kad būtų išvengta šių pavojų; atsižvelgdamas į tai, siūlo, kad 
iniciatyvą „Viskas, išskyrus ginklus“ turėtų papildyti apsaugos straipsnis, kuris 
susietų didžiausią atitinkamų šalių eksporto apimčių lygį su šių šalių faktiniais 
gamybos pajėgumais; taip pat ragina Komisija kuo greičiau imtis priemonių ir 
labai pagerinti kontrolės priemonių, skirtų geografinėms nuorodoms ir kilmės 
pavadinimams, kokybę;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 105
8 dalis

Išbraukta.

sv

Pakeitimą pateikė Zbigniew Zaleski

Pakeitimas 106
8 dalis

8. ragina Komisiją siekti daugiau skaidrumo tarptautinės prekybos derybose ir pabrėžti tų 
besivystančių valstybių, kurioms trūksta pajėgumų suvaldyti daug prekybos derybų vienu 
metu, poreikius;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Panagiotis Beglitis

Pakeitimas 107
8 dalis

8. ragina Komisiją siekti daugiau skaidrumo tarptautinės prekybos derybose ir atsižvelgti 
į tų besivystančių valstybių, kurioms trūksta pajėgumų suvaldyti daug prekybos 
derybų vienu metu, poreikius ir prekybos derybose suteikti reikalingas žinias, kurios 
leistų joms tapti geresnėmis ir efektyvesnėmis derybininkėmis;

Or. el

Pakeitimą pateikė Filip Andrzej Kaczmarek

Pakeitimas 108
8 a dalis (nauja)

8a. mano, kad tinkama daugiašaliu mastu sutarta prekybos politika yra esminė skurdo 
mažinimo sąlyga ir kad pagrindinius skurdo mažinimo politikos būdus galima 
sugrupuoti, atsižvelgiant į tris pagrindinius klausimus:

A. galimybę patekti į rinką ir vidaus bei eksporto pagalbos taisyklių peržiūrėjimą;

B. vystymosi lankstumo bei specialaus ir išskirtinio režimo pripažinimą, 
„operacionalizaciją“ ir įgyvendinimą;

C. vystymosi metmenį plėtoti platesniame politikos krypčių, kurios nėra laikomos 
„klasikinėmis prekybos priemonėmis“, kontekste;

Or. en

Pakeitimą pateikė Kader Arif

Pakeitimas 109
8 a dalis (nauja)

8a. pabrėžia techninei pagalbai ir gebėjimų stiprinimui skirtų programų, gaunančių 
tvarų finansavimą, ypač padedančių besivystančioms šalims apibrėžti jų prekybos 
interesus ir dalyvauti prekybos derybose, svarbą; todėl sveikina geresnį 
organizavimą ir augantį pasitikėjimą tarp besivystančių šalių, ypač tarp mažiausiai 
išsivysčiusių;
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Or. fr

Pakeitimą pateikė Kader Arif

Pakeitimas 110
8 b dalis (nauja)

8b. sveikina iniciatyvos „Pagalba už prekybą“ išplėtimą, apie kurį buvo pranešta 
Honkonge; ragina Europos Sąjungą užtikrinti, kad ši papildoma pagalba prekybai 
būtų finansuojama iš naujų šaltinių, o ne iš kitoms vystymosi iniciatyvoms, 
pavyzdžiui, Tūkstantmečio plėtros tikslams, skirto finansavimo; ragina siekti 
didesnės darnos tarp įvairių donorų;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Zbigniew Zaleski

Pakeitimas 111
9 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Sajjad Karim

Pakeitimas 112
9 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 113
9 dalis

9. ragina Komisiją pradėti specialią programą, kuria būtų siekiama padėti į pietus nuo 
Sacharos esančioms valstybėms integruotis į pasaulio ekonomiką ir įtvirtinti geras 
demokratinio valdymo formas; pabrėžia, inter alia, būtinybę didinti prekybą 
paslaugų sektoriuje su šiomis šalimis, kuri leistų perduoti patirtį ir pagerintų 



AM\605284LT.doc 35/45 PE 370.311v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

galimybes gauti pagrindines paslaugas, pavyzdžiui, vandenį, komunikacijas bei 
naudotis funkcionaliu bankininkystės ir draudimo sektoriumi;

Or. sv

Pakeitimą pateikė Jean-Pierre Audy

Pakeitimas 114
9 dalis

9. ragina Komisiją pradėti specialią programą, kuria būtų siekiama padėti į pietus nuo 
Sacharos esančioms valstybėms (išbraukta) įvairiose srityse, pvz., vandens, vaistų, 
viešųjų paslaugų (išbraukta) gavime ir žemės ūkyje (išbraukta);

Or. fr

Pakeitimą pateikė Filip Andrzej Kaczmarek

Pakeitimas 115
9 dalis

9. ragina Komisiją pradėti specialią programą, kuria būtų siekiama padėti į pietus nuo 
Sacharos esančioms valstybėms (išbraukta) įvairiose srityse, pvz., vandens, vaistų, 
viešųjų paslaugų (geležinkelių ir t.t.) gavime arba žemės ūkyje ir pagrindinėje 
pramonėje; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Panagiotis Beglitis

Pakeitimas 116
9 a dalis (nauja)

9a. sveikina naują Komisijos vystymosi strategiją Afrikai, kuri neapsiriboja tradicine 
humanitarine pagalba ir siekia skatinti ekonominį ir socialinį restruktūrizavimą, ir 
ragina Komisiją ir valstybes nares glaudžiai dirbti ją įgyvendinant;

Or. el
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Pakeitimą pateikė Cristiana Muscardini

Pakeitimas 117
9 a dalis (nauja)

9a. pabrėžia būtinybę skirti tinkamą techninę pagalbą besivystančioms šalims; taip pat 
pabrėžia būtinybę skatinti silpnas ir pažeidžiamas ekonomikas įtraukti prekybą į 
nacionalinę vystymosi politiką ir skurdo mažinimo strategijas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Cristiana Muscardini

Pakeitimas 118
9 b dalis (nauja)

9b. Sveikina Šeštojoje PPO Ministrų konferencijoje Honkonge (2005 m. gruodis) 
priimtą sprendimą išplėsti „Pagalbos už prekybą“ paketą, kuris skirtas 
besivystančioms šalims, visų pirma – MIŠ, ir kuriuo siekiama prisidėti prie šių šalių 
prekybos ir eksporto gebėjimų stiprinimo;

Or. en

Pakeitimą pateikė Cristiana Muscardini

Pakeitimas 119
9 c dalis (nauja)

9c. sveikina 2005 m. liepos mėn. Gleneagles aukščiausiojo lygio G8 susitikime pasiektą 
susitarimą dėl visa apimančio finansinio ir ekonominio plano, skirto remti pažangą 
Afrikoje, kurioje ypač didelio skurdo daugiausia;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 120
10 dalis

Išbraukta.

sv

Pakeitimą pateikė Zbigniew Zaleski

Pakeitimas 121
10 dalis

10. ragina lanksčiau numatyti pereinamuosius laikotarpius, kurie suteikiami 
besivystančioms šalims dėl įsipareigojimų pagal regioninius susitarimus GATT 
rėmuose;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean-Pierre Audy

Pakeitimas 122
11 dalis

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Cristiana Muscardini

Pakeitimas 123
11 dalis

11. pažymi, kad žemės ūkis išlieka pagrindiniu pajamų ir darbo šaltinu besivystančiose, 
ypač vargingose, šalyse, todėl pabrėžia ES pasiūlymo iki 2013 m. panaikinti eksporto 
kompensacijų sistemą formalaus lėšų atkėlimo į ankstesnius metus proceso metu ir 
reikalauja, kad kitos narės imtųsi analogiškų veiksmų eksporto kreditų, valstybinių 
prekybos įmonių ir pagalbos maistu srityse, kad vargingų šalių žemės ūkis būtų 
pelningesnis; 
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Or. en

Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 124
11 dalis

11. pažymi, kad žemės ūkis išlieka pagrindiniu pajamų ir darbo šaltinu besivystančiose, 
ypač vargingose, šalyse, todėl ragina pramonines šalis paspartinti eksporto subsidijų ir 
nepagrįstų vidaus subsidijų panaikinimą formalaus lėšų atkėlimo į ankstesnius metus 
proceso metu (išbraukta); 

Or. sv

Pakeitimą pateikė Kader Arif

Pakeitimas 125
11 dalis

11. pažymi, kad žemės ūkis išlieka pagrindiniu pajamų ir darbo šaltinu besivystančiose, 
ypač vargingiausiose, šalyse; todėl sveikina Europos Sąjungos įsipareigojimą iki 
2013 m. panaikinti žemės ūkio eksporto subsidijas; (išbraukta) ragina išsivysčiusias
šalis paspartinti eksporto subsidijų ir (išbraukta) vidaus subsidijų. kurios iškraipo 
pasaulio prekybą, panaikinimą formalaus lėšų atkėlimo į ankstesnius metus proceso 
metu, siekiant išspręsti prekybos netolygumų tarp Šiaurės ir Pietų problemą; taip pat 
pabrėžia, kad turi būti išsaugotas daugiafunkcinis žemės ūkio pobūdis Europos 
Sąjungoje;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Cristiana Muscardini

Pakeitimas 126
11 a dalis (nauja)

11a. ragina Komisiją skatinti Europos Sąjungos, kaip didžiausio pasaulyje prekybos 
veikėjo – atsakingo ir įsipareigojusio vargingose šalyse sukurti socialinę, ekonominę 
ir politinę aplinką, kuri leistų labiau sustiprinti jų infrastruktūrą ir valdymą ir 
suteiktų galimybę visiškai pasinaudoti suteiktų prekybos lengvatų nauda –
vaidmenį;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Kader Arif

Pakeitimas 127
11 a dalis (naujas)

11a. ragina Komisiją skatinti Europos Sąjungos, kaip didžiausio pasaulyje prekybos 
veikėjo – atsakingo ir įsipareigojusio vargingose šalyse sukurti socialinę, ekonominę 
ir politinę aplinką, kuri leistų labiau sustiprinti jų infrastruktūrą ir valdymą ir 
suteiktų galimybę visiškai pasinaudoti suteiktų prekybos lengvatų nauda –
vaidmenį;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Frithjof Schmidt

Pakeitimas 128
11 a dalis (nauja)

11a. primena, kad biologinė įvairovė yra būtina, siekiant išsaugoti gamtą ir kovoti su 
augalų ir gyvūnų ligomis, todėl genetiškai modifikuotų sėklų draudimas ir laisvas 
tradicinių sėklų naudojimas bei ūkininkavimo įgūdžiai yra teisėtas šalių ir regionų 
pasirinkimas, kuris įneša didelį indėlį į kovą su skurdu, todėl ragina ES ginti GMO 
draudimą pasaulio mastu;

Or. en

Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 129
12 dalis

12. ragina Komisiją siekti ambicingo susitarimo dėl prekybos paslaugų sektoriuje 
liberalizavimo; itin svarbu, kad besivystančios šalys tokiu susitarimu sutiktų atverti 
savo paslaugų rinkas, kad Komisija užtikrintų didesnę sanglaudą tarp savo prekybos 
ir bendradarbiavimo politikų ir padėtų besivystančių valstybių vyriausybėms išlaikyti 
ir plėtoti (išbraukta) paslaugas, siekiant išvengti didžiulių nelaimes, susijusių su 
skurdu, pvz., epidemijų, neraštingumo, geriamojo vandens stygių ir negalėjimą 
naudotis kanalizacija; svarbu atsižvelgti į prekybos paslaugų sektoriuje teikiamas 
galimybes investicijoms į infrastruktūrą vargingose šalyse ir leisti perkelti 
technologijas į besivystančias šalis;

Or. sv
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Pakeitimą pateikė Zbigniew Zaleski

Pakeitimas 130
12 dalis

12. ragina Komisiją užtikrinti didesnę sanglaudą tarp savo prekybos ir bendradarbiavimo 
politikų ir padėti besivystančių valstybių vyriausybėms išlaikyti ir plėtoti (išbraukta)
paslaugas, siekiant išvengti didžiulių nelaimes, susijusių su skurdu, pvz., epidemijų, 
neraštingumo, geriamojo vandens stygių ir negalėjimą naudotis kanalizacija;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean-Pierre Audy

Pakeitimas 131
12 dalis

12. ragina Komisiją užtikrinti didesnę sanglaudą tarp savo prekybos ir 
bendradarbiavimo politikų ir padėti besivystančių valstybių vyriausybėms

- išlaikyti ir plėtoti viešąsias paslaugas, siekiant išvengti didžiulių nelaimes, 
susijusių su skurdu, pvz., epidemijų, neraštingumo, geriamojo vandens stygių 
ir negalėjimą naudotis kanalizacija;

- sudaryti gerovei kurti būtinas sąlygas, pavyzdžiui, padaryti prieinamą 
energiją ir plėtoti infrastruktūrą, ypač informacijos ir ryšių priemonių 
technologijas;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Sajjad Karim

Pakeitimas 132
12 dalis

12. ragina Komisiją užtikrinti didesnę sanglaudą tarp savo prekybos ir bendradarbiavimo 
politikų; suteikti tikslinę pagalbą prekybos gebėjimams didinti, siekiant užtikrinti, 
kad eksportas ir importas augtų ir liktų subalansuotas, kad ateityje būtų išvengta 
naujos skolų krizės, ir padėti besivystančių valstybių vyriausybėms išlaikyti ir plėtoti 
viešąsias paslaugas, siekiant išvengti didžiulių nelaimes, susijusių su skurdu, pvz. 
epidemijų, neraštingumo, geriamojo vandens stygių ir negalėjimą naudotis 
kanalizacija;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Kader Arif

Pakeitimas 133
12 a dalis (nauja)

12a. mano, kad reikia atskirti komercines ir viešąsias paslaugas; pabrėžia viešųjų 
paslaugų būtinybę, ypač tų, kurios suteikia galimybę naudotis pagrindinėmis 
viešosiomis gėrybėmis (pavyzdžiui, sveikatos apsauga, švietimo paslaugomis, 
geriamuoju vandeniu ir elektros energija), ir GATS netaikymą toms, kurios yra 
labai svarbios kultūriniam identitetui (pavyzdžiui, vaizdo ir garso paslaugoms);

Or. fr

Pakeitimą pateikė Zbigniew Zaleski

Pakeitimas 134
13 dalis

13. ragina Komisiją užtikrinti visišką lankstumą paslaugų srityje ir leisti visoms 
valstybėms laisvai ir palaipsniui liberalizuoti paslaugas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Filip Andrzej Kaczmarek

Pakeitimas 135
13 dalis

13. ragina Komisiją užtikrinti visišką lankstumą paslaugų srityje ir leisti visoms 
valstybėms laisvai įtraukti į liberalizuojamų paslaugų sąrašą (išbraukta) bet kokias 
paslaugas;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Filip Andrzej Kaczmarek

Pakeitimas 136
13 a dalis (nauja)

13a. ragina Komisiją įgyvendinti prekybos politiką paslaugų sektoriuje, kuri remtų 
fizinių asmenų judėjimą besivystančiose šalyse ir prisidėtų prie paslaugų, galinčių 
skatinti vystymąsi ir mažinti skurdą, prieinamumo;

Or. en

Pakeitimą pateikė Kader Arif

Pakeitimas 137
13 a dalis (nauja)

13a. pabrėžia būtinybę suteikti vargingiausioms besivystančioms šalims šiek tiek laisvės 
sprendžiant rinkų atvėrimo klausimą, kad būtų apsaugotos pažeidžiamiausios
valstybės – leisti joms savarankiškai nuspręsti, kokia sparta turėtų vykti
liberalizavimas;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 138
4 dalis

Išbraukta.

Or. sv

Pakeitimą pateikė Zbigniew Zaleski

Pakeitimas 139
14 dalis

14. pabrėžia prieinamų ir įperkamų vaistų poreikį besivystančiose šalyse, kartu
atsižvelgiant į gamintojų interesus;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Frithjof Schmidt

Pakeitimas 140
14 a dalis (nauja)

14a. pabrėžia, kad su skurdu daugiausia susiduria moterys („skurdo feminizacija“), todėl 
būtina peržiūrėti prekybos politikos poveikį lytims, kad būtų suformuotos politikos, 
neleidžiančios marginalizacijos ir naikinančios ją, pavyzdžiui, žemės nuosavybės 
sutelkimą vyrų rankose, vyrų migraciją į miesto vietoves ir skurdo kaimo vietovėse 
didėjimą, vietos rinkų naikinimą, blogai apmokamų žemos kvalifikacijos moterų 
darbų sutelkimą eksporto zonose ir t.t., numatant iniciatyvas ir pozityvios
diskriminacijos priemones, skirtas vyriausybėms ir Europai priklausančioms 
įmonėms;

Or. en

Pakeitimą pateikė Kader Arif

Pakeitimas 141
14 a dalis (nauja)

14a. pažymi, kad vystymosi ir skurdo mažinimo poreikiams atstovaujanti tarptautinės 
prekybos sistema taip pat prisidės prie socialinės pažangos ir užimtumo; kad 
prekybos taisyklės neturi pažeisti TDO įtvirtintų socialinių standartų; kad kova su 
bet kokio pobūdžio išnaudojimu darbe (priverstinio darbo ir ypač vaikų darbo 
draudimas) ir pagarba profesinių sąjungų laisvei yra būtina teisingos prekybos 
sistemai, atstovaujančiai visų interesams; pakartoja būtinybę tirti prekybos ir 
socialinių klausimų sąveiką;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Kader Arif

Pakeitimas 142
14 b dalis (nauja)

14b. ragina Komisija būsimosiose derybose dėl tolimesnio rinkų atvėrimo atsižvelgti į 
nekomercinius kriterijus, kad prekybos plėtra nevyktų vietos gyventojų darbo sąlygų 
sąskaita; kartu ragina TDO nares susitarti dėl bendrų taisyklių taikymo
besivystančioms šalims, o sprendimą dėl tikslaus šių taisyklių pobūdžio ir jų 
įgyvendinimo grafiko priimti bendradarbiaujant su besivystančiomis šalimis;
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Or. fr

Pakeitimą pateikė Kader Arif

Pakeitimas 143
14c dalis (nauja)

14c. pabrėžia būtinybę šios srities TDO sprendimus taikyti PPO; siūlo, kad TDO 
priėmus sprendimą dėl sankcijų taikymo, valstybės turėtų galimybę pasitelkti 
prekybos priemones, pavyzdžiui, numatyti apsaugos straipsnius, iš naujo įvesti 
muito tarifus arba imtis antidempingo priemonių;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Zbigniew Zaleski

Pakeitimas 144
15 dalis

15. pabrėžia, kad EPA derybų metu vienas iš pagrindinių klausimų turi būti skurdo 
mažinimas ir tvariosios plėtros skatinimas; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Kader Arif

Pakeitimas 145
15 a dalis(nauja)

15a. pakartoja raginimą imtis plačios PPO reformos, siekiant ją efektyviau integruoti į 
bendrąjį pasaulinį valdymą; ragina gerinti koordinavimą ir ryšius tarp įvairių 
tarptautinių institucijų, vykdančių veiklą prekybos, vystymosi ir vystymo 
finansavimo srityse, įskaitant Jungtinių Tautų agentūras, atsakingas už žmogaus 
socialinę raidą, sveikatą, darbą ir aplinką, kad būtų pasiekti Tūkstantmečio plėtros 
tikslai ir konsoliduotos pastangos panaikinti skurdą ir suteikti galimybes visiems;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Jean-Pierre Audy

Pakeitimas 146
15 a dalis (nauja)

15a. ragina Europos Parlamentą, kaip teisėtą Europos Sąjungos piliečių atstovą, 
prisijungti prie tarptautinės prekybos susitarimų;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Panagiotis Beglitis

Pakeitimas 147
15 a dalis (nauja)

15a. pabrėžia, kad kova su skurdu yra glaudžiai susijusi su žmogaus teisių apsauga, 
demokratinių institucijų ir demokratinio valdymo įtvirtinimu;

Or. el

Pakeitimą pateikė Panagiotis Beglitis

Pakeitimas 148
15 b dalis (nauja)

15b. sveikina 2005 m. rugsėjo 14 d. Niujorke vykusiame Jungtinių Tautų aukščiausiojo
lygio susitikime dėl Tūkstantmečio plėtros tikslų įgyvendinimo paskelbtą 
deklaraciją, kurioje siūloma apsvarstyti galimybę numatyti indėlį į tarptautinį 
solidarumą, ypač įvedant oro transporto bilietų mokesčius, kurie būtų skirti kovai su 
AIDS, tuberkulioze ir maliarija, tiksliau – priemonėms, suteikiančioms galimybę 
gydytis, ir taip įgyvendinti tarptautinės bendruomenės įsipareigojimus 
skurdžiausioms šalims ir prisidėti prie teisingo globalizacijos sukurtos gerovės 
pasiskirstymo; ragina visas valstybes nares įvesti šią naują finansavimo priemonę;

Or. fr


