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Projekt rezolucji

Poprawkę złożyła Cristiana Muscardini

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia -A (nowy)

-A. mając na uwadze, że związek między handlem a likwidacją ubóstwa i rozwojem jest 
niezwykle złożony i zależy od indywidualnych okoliczności, które często wynikają z 
wielu czynników, takich jak wielkość rynku krajowego, posiadane zasoby naturalne, 
odległości i ukształtowanie terenu, ale w szczególności od odpowiednich polityk 
krajowych, które dobrze lub źle współgrają z handlem zewnętrznym;

Or. en

Poprawkę złożył Sajjad Karim

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia A

A. mając na uwadze, że wzrost gospodarczy w Chinach i w Indiach spowodował 
gwałtowny spadek liczby ludzi biednych, a przez to odsetek osób żyjących w 
skrajnym ubóstwie za mniej niż 1 dolara dziennie zmniejszył się niemal o połowę od 
roku 1981, z 40% do 21% ludności świata, chociaż postęp w innych krajach 
rozwijających się jest nierówny, co sprawia, że ponad miliard ludzi na świecie nadal 
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próbuje przetrwać za mniej niż 1 dolara dziennie, oraz że 1,5 - 3 miliardów ludzi żyje 
poniżej granicy ubóstwa równej 2 dolarom dziennie;

Or. en

Poprawkę złożyła Cristiana Muscardini

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia A

A. mając na uwadze, że mimo iż według raportu Banku Światowego w ciągu minionych 
20 lat dochód na jednego mieszkańca w krajach rozwijających się podwoił się i że 
200 milionów ludzi nie żyje już poniżej granicy ubóstwa, ponad miliard ludzi na 
świecie, głównie w krajach najsłabiej rozwiniętych, nadal żyje w warunkach 
skrajnego ubóstwa, za mniej niż 1 dolara dziennie, oraz że 1,5 - 3 miliardów ludzi żyje 
poniżej granicy ubóstwa równej 2 dolarom dziennie;

Or. en

Poprawkę złożył Panagiotis Beglitis

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia A

A. mając na uwadze, że ponad miliard ludzi na świecie żyje w warunkach skrajnego 
ubóstwa, za mniej niż 1 dolara dziennie, oraz że 1,5 - 3 miliardów ludzi żyje poniżej 
granicy ubóstwa równej 2 dolarom dziennie; mając na uwadze, że w ostatnich kilku 
latach liczby te wzrastają, zamiast maleć; 

Or. el

Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia A a (nowy)

Aa. mając na uwadze, że globalizacja i światowa industrializacja stanowią zdumiewające 
zjawisko, które rzeczywiście może zlikwidować ubóstwo i zniwelować nierówności w 
skali światowej;

Or. sv
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Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia A b (nowy)

Ab. mając na uwadze, że w połowie XVIII wieku większość krajów europejskich była 
uboższa niż większość dzisiejszych krajów rozwijających się, a śmiertelność 
niemowląt była ponad dwa razy wyższa niż wynosi obecna średnia w krajach 
rozwijających się;

Or. sv

Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 7
Punkt uzasadnienia A c (nowy)

Ac. mając na uwadze, że globalizacja jest doceniana w zasadzie wszędzie, chociaż w
różnym stopniu oraz że renomowany ośrodek badawczy w Pew odnotował, iż większa 
część ludności w 41 z 44 krajów uważa, że rozwijający się handel międzynarodowy i 
przedsiębiorczość mają pozytywne skutki dla ich krajów i rodzin, a poparcie to jest 
szczególnie wysokie w krajach rozwijających się: w Azji 22% osób uważa 
globalizację za „bardzo dobrą”, a w Afryce Subsaharyjskiej odsetek ten wynosi aż 
29%; na Zachodzie ponad jedna czwarta ankietowanych uważa, że globalizacja ma 
negatywne skutki, podczas gdy w Azji i w Afryce tylko jedna osoba na dziesięć jest 
tego zdania; 

Or. sv

Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia A d (nowy)

Ad. mając na uwadze, że w krajach biednych poparcie dla WTO i spółek 
międzynarodowych jest także wyższe niż w Europie, na przykład w Afryce 75% 
mieszkańców – ponad 20% więcej niż na Zachodzie – uważa, że firmy 
międzynarodowe mają dobry wpływ na ich kraj; mając na uwadze, że ponad 72% 
Afrykanów uważa również, że działalność takich instytucji jak WTO ma korzystny 
wpływ, podczas gdy tylko 28% sądzi, że ruch antyglobalizacyjny przyniesie 
jakiekolwiek korzyści;

Or. sv
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Poprawkę złożył Zbigniew Zaleski

Poprawka 9
Punkt uzasadnienia B

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 10
Punkt uzasadnienia B

B. mając na uwadze, że rozwój gospodarczy Europy jest zadziwiający i że rozwój, który 
ma obecnie miejsce na świecie, jest jeszcze bardziej zaskakujący; mając na uwadze, 
że Wielka Brytania potrzebowała prawie 60 lat, począwszy od roku 1780, aby
dwukrotnie podnieść poziom dobrobytu (wyrażonego w PNB), podczas gdy sto lat 
później Szwecja potrzebowała prawie 40 lat na osiągnięcie tego samego, a w kolejne
100 lat później Korei Południowej podwojenie poziomu dobrobytu zajęło niewiele 
ponad 10 lat; 

Or. sv

Poprawkę złożył Sajjad Karim

Poprawka 11
Punkt uzasadnienia B

B. mając na uwadze, że produkt krajowy brutto (PKB) na jednego mieszkańca we 
wszystkich krajach rozwijających się wzrósł w ciągu ostatnich 25 lat o 30%, ale
różnica w dochodzie na osobę pomiędzy krajami najbiedniejszymi a najbogatszymi 
wzrosła ponad dwukrotnie w tym samym okresie;

Or. en

Poprawkę złożył Zbigniew Zaleski

Poprawka 12
Punkt uzasadnienia B a (nowy)

Ba. mając na uwadze, że odsetek osób żyjących za mniej niż 1 dolara dziennie zmniejszył 
się w ciągu ostatnich 25 lat z 40% do 21%; 

Or. en
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Poprawkę złożył Sajjad Karim

Poprawka 13
Punkt uzasadnienia B a (nowy)

Ba. mając na uwadze, że wysokie wskaźniki przyrostu liczby ludności w krajach 
rozwijających się oznaczają, iż wskaźniki osiąganego tam wzrostu gospodarczego w 
wielu przypadkach nie wystarczają do uzyskania wskaźników wzrostu PKB na 
osobę, które znacznie zmniejszyłyby ubóstwo w wielu krajach najsłabiej
rozwiniętych;

Or. en

Poprawkę złożył Sajjad Karim

Poprawka 14
Punkt uzasadnienia B b (nowy)

Bb. mając na uwadze, że spokój społeczny jest warunkiem koniecznym dla zdrowych
stosunków między handlem i ubóstwem oraz że rzetelne zarządzanie, w tym dobre 
zarządzanie dochodami z zasobów naturalnych, jest sprawą zasadniczą dla porządku 
społecznego; mając na uwadze, że specjalizacja w eksporcie niektórych produktów, 
mianowicie diamentów, ropy naftowej, drewna i upraw narkotykowych jest związana 
z wyższym ryzykiem konfliktów oraz że 60% krajów najsłabiej rozwiniętych 
doświadczyło w ciągu ostatnich 15 lat konfliktów społecznych o różnym natężeniu i 
czasie trwania, które w większości przypadków wybuchały po okresie stagnacji i 
recesji gospodarczej, pozostawiając po sobie długotrwałe negatywne skutki dla 
krajowego i regionalnego wzrostu gospodarczego;

Or. en

Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 15
Punkt uzasadnienia C

C. mając na uwadze, że udział krajów najbiedniejszych w światowym handlu stale 
wzrastał w ostatnich latach; mając na uwadze, że rok 2005 był pierwszym rokiem od 
czasów rewolucji przemysłowej, w którym kraje rozwijające się miały większy udział 
w światowym PNB dostosowanym do siły nabywczej niż kraje rozwinięte;

Or. sv
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Poprawkę złożył Zbigniew Zaleski

Poprawka 16
Punkt uzasadnienia C

C. zauważając z niepokojem, że udział krajów najbiedniejszych w światowym handlu 
zmniejszył się w ciągu ostatniego dziesięciolecia (skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożył Panagiotis Beglitis

Poprawka 17
Punkt uzasadnienia C

C. zauważając z niepokojem, że udział krajów najbiedniejszych w światowym handlu 
zmniejszył się w ciągu ostatniego dziesięciolecia oraz że ich zależność od produktów 
o niskiej wartości dodanej przy znacznej fluktuacji cen wzrosła;

Or. el

Poprawkę złożył Jean-Pierre Audy

Poprawka 18
Punkt uzasadnienia C

C. zauważając (skreślenie), że udział krajów najbiedniejszych w światowym handlu 
zmniejszył się w ciągu ostatniego dziesięciolecia oraz że ich zależność od produktów 
o niskiej wartości dodanej wzrosła;

Or. fr

Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 19
Punkt uzasadnienia C a (nowy)

Ca. mając na uwadze, że Program Rozwoju ONZ (UNDP) odnotował, iż w ciągu 
minionych 50 lat skala ubóstwa na świecie zmniejszyła się bardziej niż przez 500 lat 
poprzedzających; mając na uwadze, że według raportów Banku Światowego procent 
osób żyjących w skrajnej nędzy w krajach rozwijających się zmniejszył się o prawie 
połowę;

Or. sv
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Poprawkę złożył Jean-Pierre Audy

Poprawka 20
Punkt uzasadnienia D

skreślony

Or. fr

Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 21
Punkt uzasadnienia D

skreślony

Or. sv

Poprawkę złożył Kader Arif

Poprawka 22
Punkt uzasadnienia D a (nowy)

Da. uwzględniając potrzebę istnienia sprawiedliwego wielostronnego systemu
handlowego służącego likwidacji ubóstwa, zapewnieniu pełnego zatrudnienia, 
wzmocnieniu demokracji i wspieraniu trwałego rozwoju; mając na uwadze, że taki 
system musi się opierać na odpowiednio sformułowanych i zrównoważonych 
zasadach, które są istotne dla umożliwienia krajom najbiedniejszym 
skuteczniejszego udziału w handlu międzynarodowym, zróżnicowania swoich 
gospodarek oraz sprostania wyzwaniom globalizacji, przy jednoczesnym 
zapewnieniu sprawiedliwego podziału korzyści; 

Or. fr

Poprawkę złożył Kader Arif

Poprawka 23
Punkt uzasadnienia D b (nowy)

Db. mając na uwadze, że tak zwane kraje „rozwijające się” stanowią zróżnicowaną 
grupę państw, których sytuacja społeczno-gospodarcza, struktury produkcji i 
zdolność wywozowa znacznie się różnią; mając na uwadze, że co się tyczy zdolności
tych krajów do zdobywania nowych rynków na arenie światowej w zliberalizowanym 
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środowisku, przewagę mają tutaj nowe potęgi, ze szkodą dla słabszych krajów, 
szczególnie krajów Afryki Subsaharyjskiej; 

Or. fr

Poprawkę złożył Kader Arif

Poprawka 24
Punkt uzasadnienia D c (nowy)

Dc. mając na uwadze, że europejska polityka handlowa wobec państw trzecich kładzie 
nacisk na szczególne podejście do handlu w ramach systemu preferencji 
handlowych, umożliwiając krajom najbiedniejszym korzystanie ze szczególnych,
korzystnych warunków wywozu (cła niższe niż normalne, kontyngenty bezcłowe lub 
po obniżonych stawkach celnych itp.); mając na uwadze, że globalne zniesienie 
barier celnych, które jest standardowym warunkiem dostępu do wspólnotowych 
rynków, zagraża zdolności najsłabszych krajów do konkurowania na równych 
zasadach z silnymi eksporterami, a tym samym do pokonania swojego zacofania pod 
względem rozwoju;

Or. fr

Poprawkę złożył Zbigniew Zaleski

Poprawka 25
Punkt uzasadnienia E

E. mając na uwadze, że według raportu Banku Światowego, Programu Ochrony 
Środowiska ONZ i Programu Rozwoju ONZ: „Trzy czwarte ludzi ubogich na świecie 
zamieszkuje obszary wiejskie; są oni całkowicie zależni od środowiska naturalnego”
(skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożył Jean-Pierre Audy

Poprawka 26
Punkt uzasadnienia E

E. mając na uwadze, że według raportu Banku Światowego, Programu Ochrony 
Środowiska ONZ i Programu Rozwoju ONZ: „Trzy czwarte ludzi ubogich na świecie 
zamieszkuje obszary wiejskie; są oni całkowicie zależni od środowiska naturalnego”
(skreślenie);

Or. fr
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Poprawkę złożył Filip Andrzej Kaczmarek

Poprawka 27
Punkt uzasadnienia E

E. mając na uwadze, że według raportu Banku Światowego, Programu Ochrony 
Środowiska ONZ i Programu Rozwoju ONZ: „Trzy czwarte ludzi ubogich na świecie 
zamieszkuje obszary wiejskie; są oni całkowicie zależni od środowiska naturalnego” 
(skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 28
Punkt uzasadnienia E

E. mając na uwadze, że według raportu Banku Światowego, Programu Ochrony 
Środowiska ONZ i Programu Rozwoju ONZ: „Trzy czwarte ludzi ubogich na świecie 
zamieszkuje obszary wiejskie; są oni całkowicie zależni od środowiska naturalnego” 
(skreślenie);

Or. sv

Poprawkę złożył Sajjad Karim

Poprawka 29
Punkt uzasadnienia E

E. mając na uwadze, że według raportu Banku Światowego, Programu Ochrony 
Środowiska ONZ i Programu Rozwoju ONZ: „Trzy czwarte ludzi ubogich na świecie 
zamieszkuje obszary wiejskie; są oni całkowicie zależni od środowiska naturalnego” 
(skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożył Panagiotis Beglitis

Poprawka 30
Punkt uzasadnienia E

E. mając na uwadze, że według raportu Banku Światowego, Programu Ochrony 
Środowiska ONZ i Programu Rozwoju ONZ: „Trzy czwarte ludzi ubogich na świecie 
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zamieszkuje obszary wiejskie; są oni całkowicie zależni od środowiska naturalnego”; 
mając na uwadze, że ludzie ubodzy stają się pierwszymi ofiarami prywatyzacji 
zasobów naturalnych oraz destrukcji środowiska oraz że skrajne ubóstwo przyczynia 
się do dalszego zniszczenia środowiska;

Or. el

Poprawkę złożył Filip Andrzej Kaczmarek

Poprawka 31
Punkt uzasadnienia E a (nowy)

Ea. mając na uwadze, że rolnictwo zapewnia zatrudnienie i źródło utrzymania ponad 
60% siły roboczej w krajach najsłabiej rozwiniętych, chociaż jest to jednocześnie 
najbardziej wypaczony sektor, oraz że dostęp do rynku produktów rolnych jest 
jednym z zagadnień kluczowych dla ograniczenia ubóstwa;

Or. en

Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 32
Punkt uzasadnienia F

F. mając na uwadze, że w ciągu ostatnich 30 lat chroniczny głód i praca dzieci w
krajach rozwijających się zmniejszyły się o połowę, średnia długość życia zwiększyła 
z 46 do 64 lat, a śmiertelność wśród niemowląt spadła z 18% do 8%, oraz że obecnie 
70% ludności w krajach rozwijających się ma dostęp do czystej wody pitnej, w 
porównaniu z 45% w roku 1980; mając na uwadze, że wskaźniki te w krajach 
rozwijających się są teraz dużo wyższe niż były 100 lat temu w krajach 
najbogatszych;

Or. sv

Poprawkę złożył Filip Andrzej Kaczmarek

Poprawka 33
Punkt uzasadnienia F

F. mając na uwadze, że dostęp do zasobów naturalnych, takich jak woda i grunty czy 
energia, do podstawowych usług, takich jak opieka zdrowotna i edukacja, oraz do 
podstawowych dóbr, takich jak leki jest utrudniony dla ludzi ubogich;

Or. en
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Poprawkę złożył Zbigniew Zaleski

Poprawka 34
Punkt uzasadnienia G

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Jean-Pierre Audy

Poprawka 35
Punkt uzasadnienia G

skreślony

Or. fr

Poprawkę złożył Filip Andrzej Kaczmarek

Poprawka 36
Punkt uzasadnienia G

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 37
Punkt uzasadnienia G

G. mając na uwadze, że przepływ kapitału do krajów rozwijających się w roku 2005 
wyniósł 385 miliardów dolarów, co stanowi nowy rekord, oraz że można to przypisać 
głównie wzrostowi cen surowców i zwiększonemu importowi do USA i Europy;

Or. sv
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Poprawkę złożył Sajjad Karim

Poprawka 38
Punkt uzasadnienia G

G. mając na uwadze, że życie i źródła utrzymania większości mieszkańców większości 
krajów najsłabiej rozwiniętych nie są bezpośrednio związane z gospodarką 
międzynarodową i istnieje duże prawdopodobieństwo, że wzrost napędzany wywozem 
może przerodzić się we „wzrost powodujący powstawanie enklaw” w krajach 
wywożących towary przemysłowe, minerały i ropę naftową, co jest szczególnie 
widoczne w krajach najsłabiej rozwiniętych wywożących produkty rolne, gdzie zyski 
z handlu towarami i produktami rolnymi stają się z każdym dniem coraz mniejsze dla 
producentów, a coraz większe dla detalistów; mając na uwadze, że wzrost 
gospodarczy wymaga nie tylko rozwoju wywozu, ale także globalnego, obejmującego 
całą gospodarkę rozwoju możliwości zarobkowania, a mianowicie wzmocnienia 
powiązań rozwojowych między działalnością rolniczą i pozarolniczą;

Or. en

Poprawkę złożył Kader Arif

Poprawka 39
Punkt uzasadnienia G a (nowy)

Ga. mając na uwadze, że aby konkurować ze światowymi cenami produktów rolnych,
najuboższe kraje świata zachęcane są do koncentrowania się na ograniczonej liczbie 
produktów, przeznaczonych wyłącznie do wywozu; mając na uwadze, że 
wynikającemu stąd rozwojowi monokultur towarzyszy porzucanie tradycyjnych 
upraw żywnościowych koniecznych dla wykarmienia miejscowej ludności oraz
rosnąca zależność od importu podstawowych produktów i od niekontrolowanych 
fluktuacji na rynkach światowych;

Or. fr

Poprawkę złożył Kader Arif

Poprawka 40
Punkt uzasadnienia G b (nowy)

Gb. mając na uwadze, że dla krajów biednych wartość wywozu ich produktów na 
światowe rynki zależy od utrzymania zyskownych cen, w szczególności w krajach 
rozwijających się; mając na uwadze, że obecna tendencja do znoszenia barier 
celnych powoduje nieunikniony spadek cen na tych rynkach, zagrażając 
perspektywom rozwoju najbiedniejszych krajów świata;

Or. fr



AM\605284PL.doc 13/44 PE 370.311v01-00

PL

Poprawkę złożył Zbigniew Zaleski

Poprawka 41
Punkt uzasadnienia H

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 42
Punkt uzasadnienia H

H. mając na uwadze, że liczba ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie zmniejszyła się w 
ciągu ostatnich 20 lat o ponad 400 milionów, a w tym samym czasie liczba ludności 
świata zwiększyła się o prawie 1,5 miliarda; mając na uwadze, że według różnych
opracowań można to w dużym stopniu przypisać deregulacji handlu i reformom 
rynkowym w krajach rozwijających się;

Or. sv

Poprawkę złożył Sajjad Karim

Poprawka 43
Punkt uzasadnienia H

H. mając na uwadze, że zgodnie z analizą opartą na danych Banku Światowego, 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz ONZ, liberalizacja handlu 
kosztowała Afrykę Subsaharyjską 252 mld USD w ciągu ostatnich 20 lat; mając na 
uwadze, że masowe ubóstwo wzmacnia tendencję do powstawania stagnacji 
gospodarczej i wiele krajów w regionie podejmuje bardzo ambitne reformy 
gospodarcze, aby wydobyć się z takiego ubóstwa; mając na uwadze, że w tym 
kontekście niezbędne są doświadczenie i pomoc społeczności międzynarodowej; 

Or. en

Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 44
Punkt uzasadnienia I

I. mając na uwadze, że realizacja Milenijnych Celów Rozwoju oraz walka z ubóstwem 
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na świecie będą przede wszystkim wymagały bardziej liberalnych warunków handlu, 
w których kraje rozwijające się będą miały realny dostęp do rynków krajów 
rozwiniętych, a kraje biedne zniosą bariery w handlu, aby wspierać wymianę 
handlową między krajami rozwijającymi się; mając jednak na uwadze, że reformy 
wprowadzające dobre zarządzanie w krajach rozwijających się są także konieczne, 
aby ich obywatele mogli skorzystać z wolności gospodarczej, która jest warunkiem 
wstępnym dla tworzenia zamożności; mając na uwadze, że Afryka Subsaharyjska nie 
tylko cierpi z powodu wykluczenia z globalizacji i światowych przepływów 
handlowych, ale nie ma także dostępu do dobrego zarządzania;

Or. sv

Poprawkę złożył Zbigniew Zaleski

Poprawka 45
Punkt uzasadnienia I

I. mając na uwadze, że realizacja Milenijnych Celów Rozwoju oraz walka z ubóstwem 
na świecie będą wymagały swobodnych i uczciwych praktyk handlowych, (skreślenie) 
rzeczywistego umorzenia długu oraz zwiększenia ilości pomocy przez wszystkich 
donatorów;

Or. en

Poprawkę złożył Panagiotis Beglitis

Poprawka 46
Punkt uzasadnienia I

I. mając na uwadze, że realizacja Milenijnych Celów Rozwoju oraz walka z ubóstwem 
na świecie będą wymagały bardziej sprawiedliwych praktyk handlowych, ścisłych i 
stosowanych przepisów ochronnych dotyczących środowiska i praw socjalnych, 
rzeczywistego umorzenia długu oraz zwiększenia nie tyle kwot, ile skuteczności
pomocy i powiązania jej z programami reform struktur gospodarczych i społecznych 
oraz lepszego demokratycznego zarządzania;

Or. el

Poprawkę złożył Kader Arif

Poprawka 47
Punkt uzasadnienia Ia (nowy)

Ia. mając na uwadze, że zwiększenie wolumenu wywozu przez kraje biedne jest 
warunkiem koniecznym dla ich rozwoju, ale samo w sobie nie wystarcza; mając na 
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uwadze, że chociaż pomaga to zwiększyć poziom zamożności, nie gwarantuje 
automatycznie poprawy warunków socjalnych, w jakich żyje lokalna ludność 
zatrudniona w sektorze produkcyjnym;

Or. fr

Poprawkę złożył Sajjad Karim

Poprawka 48
Punkt uzasadnienia J

J. zauważając, że handel zagraniczny może stanowić ważne narzędzie zmniejszania 
ubóstwa i że zgodnie z rysującą się tendencją w krajach, które otwierały swoje rynki
stopniowo i w sposób ograniczony, stosunek między wymianą handlową a ubóstwem 
jest korzystniejszy niż w tych, które otworzyły je pełniej i szybciej, a także w tych, 
które zachowały najbardziej restrykcyjną politykę w tym względzie; odnotowuje, że 
afrykańskie kraje najsłabiej rozwinięte podjęły pełniejszą i szybszą liberalizację niż 
azjatyckie i że te ostatnie mają ogólnie lepsze wyniki pod względem ograniczania 
ubóstwa oraz odnoszą większe sukcesy w rozwijaniu bardziej dynamicznej rynkowo 
produkcji wywozowej, po części dzięki wymianie regionalnej i kontaktom
inwestycyjnym; 

Or. en

Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 49
Punkt uzasadnienia J

J. zauważając, że handel zagraniczny stanowi ważne narzędzie rozwoju społecznego i 
ekonomicznego; mając na uwadze, że opracowania oparte na danych pochodzących 
z takich źródeł jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), Bank Światowy i 
ONZ wskazują na bezpośredni związek między swobodą gospodarczą danego kraju i 
jego dobrobytem;

Or. sv

Poprawkę złożył Zbigniew Zaleski

Poprawka 50
Punkt uzasadnienia J

J. zauważając, że handel zagraniczny może stanowić ważne narzędzie rozwoju 
społecznego i ekonomicznego, gdy kraje mają możliwość ochrony swoich rynków w 
początkowej fazie i stopniowego otwarcia rynku w kolejnej fazie, gdy dysponują 
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silnymi ramami instytucjonalnymi oraz jasnymi zasadami socjalnymi i 
środowiskowymi (skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożyli Jean-Pierre Audy, Tokia Saïfi

Poprawka 51
Punkt uzasadnienia J

J. zauważając, że handel zagraniczny może stanowić ważne narzędzie rozwoju 
społecznego i ekonomicznego, gdy kraje (skreślenie) dysponują silnymi ramami 
instytucjonalnymi oraz jasnymi zasadami socjalnymi i środowiskowymi, a także 
jasnymi mechanizmami redystrybucji dóbr;

Or. fr

Poprawkę złożył Zbigniew Zaleski

Poprawka 52
Punkt uzasadnienia J a (nowy)

Ja. mając na uwadze, że liberalizacja zmniejsza lub likwiduje istniejące wypaczenia i 
stanowi bodziec do zwiększenia inwestycji, transferu technologii oraz – dzięki 
zwiększonej konkurencji – wydajności gospodarczej; mając na uwadze, że zniesienie 
barier w handlu może dla krajów rozwijających się stanowić ważny bodziec do 
zmiany rodzaju produkcji w celu skorzystania z przewagi konkurencyjnej, jaką dają
im niskie koszty pracy i posiadane zasoby naturalne;

Or. en

Poprawkę złożył Filip Andrzej Kaczmarek

Poprawka 53
Punkt uzasadnienia J a (nowy)

Ja. mając na uwadze, że handel zagraniczny może stanowić szansę ograniczenia 
ubóstwa pod warunkiem, że polityka handlowa będą starannie wdrażane równolegle 
z komplementarnymi politykami krajowymi i międzynarodowymi;

Or. en
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Poprawkę złożył Sajjad Karim

Poprawka 54
Punkt uzasadnienia J a (nowy)

Ja. mając na uwadze, że w latach 1999-2001 wywóz i przywóz towarów i usług stanowił 
średnio 51% PKB krajów najsłabiej rozwiniętych, a zatem odsetek ten był wyższy niż 
w krajach OECD o wyższych dochodach, gdzie wynosił 43%; mając jednak na 
uwadze, że aby korzyści z handlu międzynarodowego były trwałe, muszą im 
towarzyszyć inwestycje w kapitał fizyczny, ludzki, społeczny i instytucjonalny oraz 
musi im towarzyszyć duch przedsiębiorczości, innowacje i postęp techniczny, które 
są uzależnione od zrównoważonej, wydajnej i skutecznej pomocy międzynarodowej i 
ograniczenia zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia;

Or. en

Poprawkę złożyła Cristiana Muscardini

Poprawka 55
Punkt uzasadnienia J a (nowy)

Ja. mając na uwadze, że włączenie krajów rozwijających się, a w szczególności krajów 
najsłabiej rozwiniętych, w światową wymianę handlową stanowi jeden z głównych 
celów Agendy Rozwoju z Doha;

Or. en

Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 56
Punkt uzasadnienia K

K. mając na uwadze, że ponieważ UE jest największym blokiem handlowym na świecie, 
głównymi celami i zadaniami polityki handlowej UE musi być popieranie 
wielostronnego systemu handlu, co daje nawet małym i biednym krajom możliwość 
wpływania na handel światowy, oraz naciskanie na jego dalszą liberalizację, która 
jest motorem światowego wzrostu; mając na uwadze, że UE musi także stawiać jasne 
żądania, aby kraje rozwijające się wprowadzały odpowiednie demokratyczne reformy 
rządowe, które stanowią warunek wstępny dobrobytu, oraz aby znosiły bariery w 
handlu z innymi krajami rozwijającymi się i gwarantowały swoim obywatelom 
swobodę gospodarczą, która jest także warunkiem wstępnym rozwoju 
gospodarczego; 

Or. sv
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Poprawkę złożył Filip Andrzej Kaczmarek

Poprawka 57
Punkt uzasadnienia K

K. mając na uwadze, że wspieranie zasad środowiskowych i socjalnych w ramach 
wielostronnego systemu handlowego, integracja krajów rozwijających się ze
światowym systemem handlu na uczciwych zasadach, z uwzględnieniem potrzeb tych 
krajów, oraz poprawa funkcjonowania WTO muszą być ważnymi celami i zadaniami 
polityki handlowej UE, z uwagi na fakt, że UE jest największym blokiem handlowym 
na świecie i najważniejszym partnerem handlowym krajów rozwijających się;

Or. en

Poprawkę złożył Zbigniew Zaleski

Poprawka 58
Punkt uzasadnienia K

K. mając na uwadze, że sformułowanie zasad środowiskowych i socjalnych w ramach 
wielostronnego systemu handlowego, integracja krajów rozwijających się ze 
światowym systemem handlu na uczciwych zasadach (skreślenie) oraz poprawa 
funkcjonowania WTO są jednym z głównych celów i zadań polityki handlowej UE, z 
uwagi na fakt, że UE jest największym blokiem handlowym na świecie;

Or. en

Poprawkę złożyła Cristiana Muscardini

Poprawka 59
Punkt uzasadnienia K a (nowy)

Ka. mając na uwadze, że zgodnie z ostatnimi sprawozdaniami Komisji prawie 70% 
światowych barier taryfowych i pozataryfowych pod względem wolumenu dotyczy 
wymiany handlowej między krajami rozwijającymi się;

Or. en

Poprawkę złożył Zbigniew Zaleski

Poprawka 60
Punkt uzasadnienia M

skreślony



AM\605284PL.doc 19/44 PE 370.311v01-00

PL

Or. en

Poprawkę złożył Jean-Pierre Audy

Poprawka 61
Punkt uzasadnienia M

skreślony

Or. fr

Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 62
Punkt uzasadnienia M

M. mając na uwadze, że zwiększający się handel usługami między krajami rozwiniętymi
i rozwijającymi się daje możliwość istotnego transferu specjalistycznej wiedzy, co 
może także poprawić dostęp do usług podstawowych, jak woda, łączność oraz 
sprawny sektor bankowy i ubezpieczeniowy;

Or. sv

Poprawkę złożył Panagiotis Beglitis

Poprawka 63
Punkt uzasadnienia M

M. mając na uwadze, że kraje uprzemysłowione posiadają 90% wszystkich patentów oraz 
że stosowanie obecnych postanowień Porozumienia w sprawie handlowych aspektów 
praw własności intelektualnej (TRIPS) utrudnia transfer technologii; mając na 
uwadze, że w przypadku wyrobów farmaceutycznych jest to często związane z 
trudnościami w rozwiązywaniu problemów zdrowia publicznego;

Or. el

Poprawkę złożył Zbigniew Zaleski

Poprawka 64
Punkt uzasadnienia N

N. mając na uwadze, że UE jest największym eksporterem oraz drugim co do wielkości 
importerem na świecie, a jej wpływy w ramach WTO oraz wynikające z porozumień 
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dwustronnych i regionalnych kształtują politykę i zasady handlu międzynarodowego 
(skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożył Jean-Pierre Audy

Poprawka 65
Punkt uzasadnienia N a (nowy)

Na. mając na uwadze, że tworzenie dobrobytu jest niezwykle istotne dla postępu 
społecznego;

Or. fr

Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 66
Ustęp 1

1. ostrzega, że globalne koszty porażki w eliminowaniu ubóstwa (skreślenie) są 
ogromne, w kategoriach ludzkiego cierpienia, niestabilności, konfliktów, 
powracających kryzysów, międzynarodowej przestępczości, handlu narkotykami, 
stagnacji ekonomicznej, nielegalnej migracji oraz przedwczesnej śmierci;

Or. sv

Poprawkę złożyła Cristiana Muscardini

Poprawka 67
Ustęp 1

1. ostrzega, że globalne koszty porażki w eliminowaniu ubóstwa (skreślenie) są 
ogromne, w kategoriach ludzkiego cierpienia, niestabilności, konfliktów, 
powracających kryzysów, międzynarodowej przestępczości, handlu narkotykami, 
stagnacji ekonomicznej, nielegalnej migracji oraz przedwczesnej śmierci;

Or. en
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Poprawkę złożyła Cristiana Muscardini

Poprawka 68
Ustęp 1 a (nowy)

1a. uważa, że wymiana handlowa może przyczynić się do stworzenia konkretnych
możliwości dla krajów rozwijających się, a zwłaszcza najsłabiej rozwiniętych, może 
jednak rzeczywiście doprowadzić do eliminacji ubóstwa i zapewnienia rozwoju tylko 
wówczas, gdy będą jej towarzyszyć wysokiej jakości polityki krajowe;

Or. en

Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 69
Ustęp 2

skreślony

Or. sv

Poprawkę złożył Zbigniew Zaleski

Poprawka 70
Ustęp 2

2. wzywa Komisję, by rozważyła jako kwestię (skreślenie) priorytetową w swojej 
międzynarodowej agendzie stosowanie zasad handlu i prawo do rozwoju, w 
szczególności zasady środowiskowe i socjalne, co jest jedyną drogą prowadzącą do 
eliminacji głębokich przyczyn ubóstwa (skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 71
Ustęp 3

3. wzywa do pełnej oceny oddziaływania zwiększonych kosztów, które ochrona celna i 
bariery w handlu obecnej europejskiej polityki handlowej przynoszą europejskim 
konsumentom, oraz przeszkód w rozwoju, z jakimi wiążą się one dla ludzi biednych 
w rozwijających się krajach świata; 

Or. sv
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Poprawkę złożył Sajjad Karim

Poprawka 72
Ustęp 3

3. wzywa do pełnej oceny oddziaływania obecnej polityki handlowej na środowisko, 
sektory wrażliwe jak leśnictwo i rybołówstwo oraz na ubóstwo w krajach 
rozwijających się i w UE;

Or. en

Poprawkę złożył Kader Arif

Poprawka 73
Ustęp 3 a (nowy)

3a. wzywa kraje rozwijające się do włączenia handlu do swoich krajowych polityk 
rozwoju i ograniczania ubóstwa; uważa jednak, że środki związane z handlem 
powinny zostać zaplanowane w taki sposób, aby nie osłabiać wewnętrznych strategii 
rozwoju i ograniczania ubóstwa przyjętych przez kraje rozwijające się;

Or. fr

Poprawkę złożył Kader Arif

Poprawka 74
Ustęp 3 b (nowy)

3b. zwraca uwagę na komunikat MOP z grudnia 2005 r. podkreślający potencjalną rolę 
mikrofinansowania w walce z ubóstwem i niewolą spowodowaną zadłużeniem oraz 
jako narzędzia, które pomaga zlikwidować pracę dzieci dzięki zwiększeniu dochodów 
rodzin; apeluje o przeprowadzenie badań oceniających skuteczność i rzeczywisty 
potencjał mikrofinansowania;

Or. fr

Poprawkę złożył Kader Arif

Poprawka 75
Ustęp 3 c (nowy)

3c. wyraża zdecydowane przekonanie, że handel oraz pomoc i umorzenie zadłużenia są 
niezwykle istotne dla osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju do roku 2015; 
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wskazuje jednak, że jeżeli ten wspólny cel ma być zrealizowany, rozwój pomocy 
publicznej będzie wymagał znacznych środków od chwili obecnej do roku 2015; w 
związku z tym apeluje o przeprowadzenie badań i wprowadzenie nowych, trwałych 
mechanizmów finansowania, które umożliwią osiągnięcie tych celów;

Or. fr

Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 76
Ustęp 4

skreślony

Or. sv

Poprawkę złożył Panagiotis Beglitis

Poprawka 77
Ustęp 4 a (nowy)

4a. wyraża zadowolenie z decyzji podjętej podczas szczytu G8 w czerwcu 2005 r.,
dotyczącej całkowitego umorzenia pozostałego długu krajów biednych, o wysokim 
poziomie zadłużenia wobec Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku 
Światowego oraz Afrykańskiego Funduszu Rozwoju, co przyczyni się do realizacji 
Milenijnych Celów Rozwoju; podkreśla, że inicjatywa ta musi zostać rozszerzona na 
te kraje rozwijające się, które pokazały w praktyce, że pracują nad ograniczeniem 
korupcji, zwiększeniem przejrzystości oraz wykorzystaniem środków uzyskanych w 
wyniku umorzenia długu na realizację strategii ograniczania ubóstwa;

Or. el

Poprawkę złożył Kader Arif

Poprawka 78
Ustęp 4 a (nowy)

4a. z zadowoleniem przyjmuje gotowość komisarza Petera Mandelsona, wyrażoną w 
oświadczeniu z dnia 7 lutego 2006 r. (Mauritius), do przyjęcia szczególnego 
podejścia wobec krajów biednych w oparciu o ich poziom rozwoju i do utrzymania 
systemu preferencji taryfowych, który uwzględnia te różnice;

Or. fr
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Poprawkę złożył Kader Arif

Poprawka 79
Ustęp 4 b (nowy)

4b. z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż stosunki handlowe między Unią Europejską i 
krajami biednymi są asymetryczne z korzyścią dla tych ostatnich; uważa, że stosunki 
tego rodzaju powinny stanowić podstawę regulacji handlu na szczeblu światowym; 
apeluje do Komisji o przekonanie WTO do wprowadzenia kilku oddzielnych 
współczynników, tak aby obniżka ceł była obliczana odpowiednio do sytuacji danej 
grupy krajów;

Or. fr

Poprawkę złożył Kader Arif

Poprawka 80
Ustęp 4 c (nowy)

4c. apeluje do Komisji o wsparcie spójnej polityki taryfowej, która umożliwi utrzymanie 
szczególnej polityki handlowej spełniającej oczekiwania najsłabszych krajów; mając 
to na względzie, nalega, aby Komisja utrzymała racjonalny poziom ogólnej ochrony 
celnej, który pozwoli zachować przewagę konkurencyjną, jaką cieszą się te kraje w 
ramach ogólnego systemu preferencji (GSP), umożliwiającego im zdobycie 
wystarczających zasobów na modernizację struktury produkcyjnej;

Or. fr

Poprawkę złożył Zbigniew Zaleski

Poprawka 81
Ustęp 5

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Jean-Pierre Audy

Poprawka 82
Ustęp 5

skreślony

Or. fr
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Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 83
Ustęp 5

skreślony

Or. sv

Poprawkę złożył Panagiotis Beglitis

Poprawka 84
Ustęp 5

5. wzywa Komisję do uruchomienia – oraz do zachęcania WTO do ustanowienia –
nowych mechanizmów mających na celu stabilizację cen towarów, przyczynienie się 
do stworzenia stabilnego i przewidywalnego rynku oraz zapewnienie sprawiedliwego 
podziału zysków z ich sprzedaży między producentów a detalistów;

Or. el

Poprawkę złożył Panagiotis Beglitis

Poprawka 85
Ustęp 5 a (nowy)

5a. podkreśla, że unijna inicjatywa „Wszystko oprócz broni”, która ma poprawić dostęp 
do rynku UE, jest pozytywnym krokiem mogącym przyczynić się do ograniczenia 
ubóstwa; jest zatem konieczne, aby inni członkowie WTO podejmowali podobne 
inicjatywy;

Or. el

Poprawkę złożył Frithjof Schmidt

Poprawka 86
Ustęp 5 a (nowy)

5a. apeluje do UE o przejęcie inicjatywy w celu opracowania i wsparcia wprowadzania 
w życie planów mających zlikwidować obciążenie zadłużeniem, co przyczyni się do 
realizacji Milenijnych Celów Rozwoju i obrony koncepcji hańbiącego zadłużenia na 
odnośnych forach międzynarodowych;
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Or. en

Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 87
Ustęp 6

6. jest zdania, że prawo do rozwijania przemysłu jest prawem do rozwoju i że wzięcie 
pod uwagę prawa do rozwoju obywateli biednych krajów, a nie tylko interesów
rządów tych krajów, ma kluczowe znaczenie; uważa, że UE powinna zatem nadal 
zwalczać bariery w handlu i ograniczenie swobody gospodarczej, które dotykają 
obywateli biednych krajów; 

Or. sv

Poprawkę złożyła Cristiana Muscardini

Poprawka 88
Ustęp 6

6. jest zdania, że prawo do rozwijania przemysłu jest prawem do rozwoju i że biedne
kraje muszą podejmować decyzje i prowadzić strategie rozwojowe i politykę 
ekonomiczną zgodnie ze swoimi zobowiązaniami międzynarodowymi;

Or. en

Poprawkę złożył Zbigniew Zaleski

Poprawka 89
Ustęp 6

6. jest zdania, że prawo do rozwijania przemysłu jest prawem do rozwoju; dlatego 
uważa, że każdy kraj ma prawo do przeciwdziałania dumpingowi;

Or. en

Poprawkę złożył Jean-Pierre Audy

Poprawka 90
Ustęp 6

6. jest zdania, że prawo do rozwijania przemysłu jest prawem do rozwoju; dlatego 
uważa, że każdy kraj ma prawo do regulacji swojego przemysłu, szczególnie przed 
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krajami stosującymi dumping socjalny i środowiskowy;

Or. fr

Poprawkę złożył Panagiotis Beglitis

Poprawka 91
Ustęp 6

6. jest zdania, że prawo do rozwijania przemysłu jest prawem do rozwoju; dlatego 
uważa, że każdy kraj, a w szczególności kraje rozwijające się, w których rozwój 
przemysłu znajduje się we wczesnej fazie, ma prawo do ochrony swojego przemysłu, 
szczególnie przed krajami stosującymi dumping socjalny i środowiskowy;

Or. el

Poprawkę złożył Sajjad Karim

Poprawka 92
Ustęp 6 a (nowy)

6a. wzywa rządy krajów rozwijających się do sformułowania i wprowadzenia w życie 
krajowych strategii rozwoju, które zintegrują handel między nimi, co skutecznie 
pomaga w ograniczeniu ubóstwa; zauważa, że wysiłki te muszą być wspierane przez 
międzynarodowych partnerów rozwoju poprzez pomoc finansową i techniczną, w 
celu stworzenia publicznych i prywatnych możliwości handlowych;

Or. en

Poprawkę złożył Sajjad Karim

Poprawka 93
Ustęp 6 b (nowy)

6b. wzywa kraje najsłabiej rozwinięte do promowania stopniowej transformacji 
gospodarczej, w której trwały wzrost gospodarczy opiera się w coraz większym 
stopniu na wykorzystaniu środków krajowych, przyciąganiu bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych i wykorzystywaniu rynków finansowych oraz do 
zapewnienia, aby koszty przywozu były w coraz większym stopniu pokrywane z 
zysków z wywozu, a nie ze środków pomocowych; zauważa, że osiągnięcie tego jest 
możliwe, jeżeli pomoc międzynarodowa, umorzenie zadłużenia, preferencje 
handlowe i środki ułatwiające bezpośrednie inwestycje zagraniczne i transfer 
technologii działają w połączeniu w celu wspierania rozwoju i ograniczania 
ubóstwa;
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Or. en

Poprawkę złożył Sajjad Karim

Poprawka 94
Ustęp 6 c (nowy)

6c. wzywa rządy krajów rozwijających się, w szczególności krajów najsłabiej
rozwiniętych wywożących produkty rolne, do przeciwdziałania rosnącym naciskom 
związanym z popytem na ziemię i zubożeniu środowiska naturalnego, w przypadku 
gdy powierzchnia gospodarstw i dochody z nich uzyskiwane są zbyt niskie, by 
zapewnić utrzymanie, poprzez rozwój sprzyjających zatrudnieniu sektorów 
związanych z handlem pozarolniczym i zmianę technologiczną działalności 
zorientowanej na utrzymanie; zauważa, że mogłoby to zostać połączone z 
przeciwdziałaniem problemowi „powstawania enklaw” poprzez rozwój 
infrastruktury związanej z handlem, jak transport i łączność wewnętrzna, 
pogłębiona integracja rynku krajowego i tworzenie nowych towarów wywozowych, w 
tym towarów przemysłowych i turystyki;

Or. en

Poprawkę złożył Frithjof Schmidt

Poprawka 95
Ustęp 6 a (nowy)

6a. podkreśla potrzebę dalszego angażowania się UE w inicjatywy dotyczące 
odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, aby stworzyć koncepcję wiążących i 
rozliczanych zasad dla firm unijnych handlujących i produkujących w krajach 
trzecich zgodnie ze standardami praw człowieka i MOP;

Or. en

Poprawkę złożył Frithjof Schmidt

Poprawka 96
Ustęp 6 b (nowy)

6b. wzywa UE do włączenia w szczególności skutków handlu odpadami do swoich ocen 
wpływu umów handlowych na trwały rozwój, aby stworzyć przepisy przeciwko 
szkodliwym odpadom, takim jak odpady elektroniczne, które wywierają niezwykle 
destrukcyjny wpływ na zdrowie mieszkańców krajów Południa przyjmujących te 
odpady;

Or. en
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Poprawkę złożył Sajjad Karim

Poprawka 97
Ustęp 7

7. zwraca uwagę, że handel międzynarodowy może stać się skuteczniejszym 
mechanizmem ograniczania ubóstwa dzięki zwiększeniu współpracy Południe-
Południe; zwraca jednak uwagę, że kraje najsłabiej rozwinięte mogą zostać 
zepchnięte na margines w wymianie handlowej Południe-Południe, zachęca zatem 
do bezpośrednich inwestycji zagranicznych w tych regionach, do transferu 
technologii i tańszego finansowania ze strony bardziej zaawansowanych krajów 
rozwijających się skierowanego do krajów najsłabiej rozwiniętych oraz 
nawiązywania stosunków trójstronnych z krajami rozwiniętymi i uwzględniania 
specjalnych zapisów w porozumieniach regionalnych;

Or. en

Poprawkę złożyła Cristiana Muscardini

Poprawka 98
Ustęp 7

7. uważa, że brak integracji gospodarczej oraz wysokie bariery taryfowe i pozataryfowe 
w handlu między krajami rozwijającymi się hamują wszystkie potencjalne czynniki 
rozwoju w tych krajach i w związku z tym zachęca do integracji gospodarczej, w 
szczególności między krajami sąsiadującymi oraz krajami znajdującymi się na tym 
samym etapie rozwoju gospodarczego;

Or. en

Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 99
Ustęp 7

7. zachęca do integracji gospodarczej między krajami sąsiadującymi oraz krajami 
znajdującymi się na tym samym etapie rozwoju gospodarczego; uważa, że bariery w 
handlu między krajami rozwijającymi się są powodem znacznych strat majątku w 
krajach biednych; szacuje się, że liberalizacja handlu między biednymi krajami 
mogłaby im przynieść ponad 65 mld rocznie – więcej niż wynosi cała pomoc 
rozwojowa; bardziej zaawansowane kraje rozwijające się mają szczególny obowiązek 
dawania dobrego przykładu poprzez likwidację barier w handlu celem promowania 
handlu między biednymi krajami; 

Or. sv
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Poprawkę złożył Kader Arif

Poprawka 100
Ustęp 7

7. uważa, że większe otwarcie handlu między krajami Południa przyniosłoby korzyści 
krajom rozwijającym się; zachęca do integracji gospodarczej między krajami
sąsiadującymi oraz krajami znajdującymi się na tym samym etapie rozwoju 
gospodarczego;

Or. fr

Poprawkę złożył Panagiotis Beglitis

Poprawka 101
Ustęp 7 a (nowy)

7a. wskazuje na znaczenie tworzenia rynków regionalnych i podkreśla, że jest to 
konieczne dla wzmocnienia handlu Południe-Południe dzięki ograniczeniu barier w 
handlu i inwestycjach wewnątrzregionalnych;

Or. el

Poprawkę złożył Kader Arif

Poprawka 102
Ustęp 7 a (nowy)

7a. z zadowoleniem przyjmuje proces wdrażania przez Unię Europejską inicjatywy 
„Wszystko oprócz broni”, która umożliwia krajom najsłabiej rozwiniętym wywóz 
całej swojej nadwyżki na rynek europejski bez opłat celnych czy kontyngentów; 
nalega, aby wszystkie kraje rozwinięte i zaawansowane kraje rozwijające się 
realizowały ten model; z zadowoleniem przyjmuje porozumienie w tym względzie 
osiągnięte podczas niedawnych negocjacji na forum WTO w Hongkongu; ubolewa 
jednak, że nadal mogą zostać utrzymane ograniczenia dotyczące produktów 
mających największe znaczenie dla krajów najsłabiej rozwiniętych;

Or. fr
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Poprawkę złożył Kader Arif

Poprawka 103
Ustęp 7 b (nowy)

7b. ostrzega przed realnym zagrożeniem nielegalnego wykorzystywania inicjatywy 
„Wszystko oprócz broni” poprzez stosowanie niedopuszczonych form handlu 
trójstronnego, co niebezpiecznie zakłóci równowagę rynków i rentowność cen, nie 
przynosząc żadnych realnych zysków ludności krajów biednych zatrudnionej w 
sektorze produkcyjnym;

Or. fr

Poprawkę złożył Kader Arif

Poprawka 104
Ustęp 7 c (nowy)

7c. wzywa Komisję do wspierania otwarcia rynków poprzez wprowadzenie odpowiednich 
środków uregulowania handlu, aby pokonać te zagrożenia; mając to na względzie 
sugeruje, aby inicjatywa „Wszystko oprócz broni” została uzupełniona o klauzulę
zabezpieczającą, wiążącą maksymalny poziom wywozu z objętych nią krajów z ich 
rzeczywistą zdolnością produkcyjną; nalega także, aby Komisja bezzwłocznie podjęła 
kroki w celu znacznej poprawy jakości mechanizmów kontroli dotyczących oznaczeń 
geograficznych i miejsc pochodzenia;

Or. fr

Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 105
Ustęp 8

skreślony

Or. sv

Poprawkę złożył Zbigniew Zaleski

Poprawka 106
Ustęp 8

8. wzywa Komisję do pracy na rzecz większej przejrzystości w negocjacjach 
dotyczących handlu międzynarodowego oraz do zwrócenia uwagi na niepokój tych 
krajów rozwijających się, które nie mają możliwości prowadzenia licznych negocjacji 



PE 370.311v01-00 32/44 AM\605284PL.doc

PL

handlowych równocześnie;

Or. en

Poprawkę złożył Panagiotis Beglitis

Poprawka 107
Ustęp 8

8. wzywa Komisję do pracy na rzecz większej przejrzystości w negocjacjach 
dotyczących handlu międzynarodowego oraz do uwzględnienia niepokoju tych krajów 
rozwijających się, które nie mają możliwości prowadzenia licznych negocjacji 
handlowych równocześnie i zapewnienia niezbędnej wiedzy fachowej w negocjacjach 
handlowych, co umożliwi tym krajom stanie się lepszymi i skuteczniejszymi 
negocjatorami;

Or. el

Poprawkę złożył Filip Andrzej Kaczmarek

Poprawka 108
Ustęp 8 a (nowy)

8a. uważa, że odpowiednie, wielostronnie uzgodnione polityki handlowe są sprawą 
zasadniczą dla ograniczenia ubóstwa i że kluczowe wybory polityczne dotyczące 
ograniczenia ubóstwa można pogrupować wokół trzech głównych zagadnień:
A. dostęp do rynku i zmiana zasad udzielania pomocy krajowej i wywozowej;
B. uznawanie, „funkcjonalność” oraz wdrożenie specjalnego i wyróżniającego 

traktowania i elastyczność rozwojowa;
C. włączenie wymiaru rozwojowego do głównego nurtu wielu polityk, które nie 

stanowią „klasycznych instrumentów handlu”;

Or. en

Poprawkę złożył Kader Arif

Poprawka 109
Ustęp 8 a (nowy)

8a. podkreśla znaczenie pomocy technicznej i programów budowania kwalifikacji 
korzystających z trwałego finansowania, w szczególności celem wsparcia krajów 
rozwijających się w określaniu ich interesów handlowych oraz uczestniczeniu w 
negocjacjach handlowych; z zadowoleniem przyjmuje związaną z tym lepszą 
organizację i rosnące zaufanie krajów rozwijających się, szczególnie najsłabiej 
rozwiniętych;
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Or. fr

Poprawkę złożył Kader Arif

Poprawka 110
Ustęp 8 b (nowy)

8b. z zadowoleniem przyjmuje ogłoszone w Hongkongu rozszerzenie inicjatywy „Pomoc 
dla handlu”; apeluje do Unii Europejskiej o zapewnienie, aby ta nowa pomoc dla 
handlu była finansowana z nowych środków, a nie ze środków już przydzielonych na 
inne inicjatywy rozwojowe, takie jak Milenijne Cele Rozwoju; apeluje także o 
większą spójność wśród licznych donatorów;

Or. fr

Poprawkę złożył Zbigniew Zaleski

Poprawka 111
Ustęp 9

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Sajjad Karim

Poprawka 112
Ustęp 9

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 113
Ustęp 9

9. wzywa Komisję do uruchomienia specjalnego programu pomocy krajom 
subsaharyjskim, który umożliwi im integrację z gospodarką światową i ustanowienie
dobrych, demokratycznych form rządów; podkreśla między innymi potrzebę
zwiększenia handlu usługami z tymi krajami, co przyczyni się do transferu 
specjalistycznej wiedzy i może poprawić dostęp do usług podstawowych, jak woda, 
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łączność oraz sprawny sektor bankowy i ubezpieczeniowy;

Or. sv

Poprawkę złożył Jean-Pierre Audy

Poprawka 114
Ustęp 9

9. wzywa Komisję do uruchomienia specjalnego programu pomocy krajom 
subsaharyjskim (skreślenie) w dziedzinach takich, jak dostęp do wody, dostęp do 
leków, usługi publiczne i rolnictwo (skreślenie);

Or. fr

Poprawkę złożył Filip Andrzej Kaczmarek

Poprawka 115
Ustęp 9

9. wzywa Komisję do uruchomienia specjalnego programu pomocy krajom 
subsaharyjskim (skreślenie) w dziedzinach takich, jak dostęp do wody, dostęp do 
leków, usługi publiczne (kolej itp.), rolnictwo i przemysł podstawowy;

Or. en

Poprawkę złożył Panagiotis Beglitis

Poprawka 116
Ustęp 9 a (nowy)

9a. z zadowoleniem przyjmuje nową strategię rozwojową Komisji dla Afryki, 
wykraczającą poza tradycyjną pomoc humanitarną i mającą na celu doprowadzenie 
do restrukturyzacji gospodarczej i społecznej, oraz apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o ścisłą współpracę w jej wdrażaniu;

Or. el
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Poprawkę złożyła Cristiana Muscardini

Poprawka 117
Ustęp 9 a (nowy)

9a. podkreśla znaczenie odpowiedniej pomocy technicznej wspierającej kraje 
rozwijające się; podkreśla także potrzebę zachęcania słabych i wrażliwych 
gospodarek do włączania handlu do ich krajowych polityk rozwoju i strategii 
ograniczania ubóstwa;

Or. en

Poprawkę złożyła Cristiana Muscardini

Poprawka 118
Ustęp 9 b (nowy)

9b. z zadowoleniem przyjmuje decyzję podjętą na VI Konferencji Ministerialnej WTO w 
Hongkongu (grudzień 2005) o rozszerzeniu pakietu „Pomoc dla Handlu”, który jest 
zastrzeżony dla krajów rozwijających się, a w szczególności dla krajów najsłabiej
rozwiniętych, i ma na celu wzmocnienie ich zdolności handlowej i wywozowej;

Or. en

Poprawkę złożyła Cristiana Muscardini

Poprawka 119
Ustęp 9 c (nowy)

9c. z zadowoleniem przyjmuje porozumienie osiągnięte podczas szczytu G8 w 
Gleneagles w lipcu 2005 r. dotyczące kompleksowego planu finansowego i 
gospodarczego wspierania postępu w Afryce, gdzie koncentruje się większość 
skrajnego ubóstwa;

Or. en

Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 120
Ustęp 10

skreślony

Or. en
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Poprawkę złożył Zbigniew Zaleski

Poprawka 121
Ustęp 10

10. wzywa do większej elastyczności w okresach przejściowych, na jakie zezwala się 
krajom rozwijającym się, gdy podejmują zobowiązania w ramach porozumień 
regionalnych w zakresie Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT);

Or. en

Poprawkę złożył Jean-Pierre Audy

Poprawka 122
Ustęp 11

skreślony

Or. fr

Poprawkę złożyła Cristiana Muscardini

Poprawka 123
Ustęp 11

11. zauważa, że rolnictwo nadal jest głównym źródłem dochodów i zatrudnienia w 
większości krajów rozwijających się, szczególnie wśród ludzi ubogich; dlatego 
podkreśla znaczenie oferty złożonej przez UE, dotyczącej systemu refundowania 
wywozu do roku 2013 poprzez wczesne, skoncentrowane działanie i uważa, że 
równoległe działanie ze strony innych członków jest konieczne w dziedzinie kredytów 
wywozowych, państwowych przedsiębiorstw handlowych oraz pomocy żywnościowej, 
tak aby rolnictwo krajów biednych było bardziej rentowne;

Or. en

Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 124
Ustęp 11

11. zauważa, że rolnictwo nadal jest głównym źródłem dochodów i zatrudnienia w 
większości krajów rozwijających się, szczególnie wśród ludzi ubogich; dlatego wzywa 
wszystkie kraje uprzemysłowione do szybszego zniesienia subsydiów wywozowych i 
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nieuzasadnionych subsydiów wewnętrznych poprzez wczesne, skoncentrowane 
działanie (skreślenie);

Or. sv

Poprawkę złożył Kader Arif

Poprawka 125
Ustęp 11

11. zauważa, że rolnictwo nadal jest głównym źródłem dochodów i zatrudnienia w 
większości krajów rozwijających się, szczególnie wśród najuboższych; w związku z 
tym wyraża zadowolenie z oferty złożonej przez UE, dotyczącej zniesienia subsydiów 
wywozowych na towary rolne do roku 2013; (skreślenie) wzywa wszystkie kraje 
rozwinięte do szybszego zniesienia subsydiów wywozowych i (skreślenie) subsydiów 
wewnętrznych, które zakłócają handel, poprzez wczesne, skoncentrowane działanie w 
celu zaradzenia istniejącej nierównowadze w handlu między Północą i Południem; 
podkreśla także, że należy zachować wielofunkcyjny charakter rolnictwa w Unii 
Europejskiej; 

Or. fr

Poprawkę złożyła Cristiana Muscardini

Poprawka 126
Ustęp 11 a (nowy)

11a. wzywa Komisję do promowania roli Unii Europejskiej jako największego 
światowego uczestnika handlu, odpowiedzialnego i pragnącego stworzyć w krajach 
biednych klimat społeczny, gospodarczy i polityczny, który może doprowadzić do 
znacznego wzmocnienia ich infrastruktury i zarządzania celem pełnego 
wykorzystania przyznanych preferencji handlowych; 

Or. en

Poprawkę złożył Kader Arif

Poprawka 127
Ustęp 11 a (nowy)

11a. podkreśla, że jednocześnie Unia Europejska powinna do kwietnia 2006 r. zadbać o 
rezygnację z innych – czasem ukrytych – form wspierania wywozu (kredyty 
wywozowe, pomoc żywnościowa, przedsiębiorstwa państwowe itp.), które istnieją w 
niektórych krajach rozwiniętych;
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Or. fr

Poprawkę złożył Frithjof Schmidt

Poprawka 128
Ustęp 11 a (nowy)

11a. przypomina, że zachowanie różnorodności biologicznej stanowi kluczowy czynnik 
ochrony przyrody i walki z chorobami roślin i zwierząt, a w związku z tym zakaz 
stosowania nasion organizmów zmodyfikowanych genetycznie i swobodne 
stosowanie tradycyjnych nasion i wiedzy rolniczej stanowi uprawniony wybór i 
ważny wkład w walkę z ubóstwem; wzywa zatem UE do obrony zakazu dotyczącego 
organizmów zmodyfikowanych genetycznie na całym świecie;

Or. en

Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 129
Ustęp 12

12. wzywa Komisję do kontynuowania prac na rzecz ambitnego porozumienia w 
sprawie liberalizacji handlu usługami; jest niezwykle istotne, aby kraje rozwijające 
zgodziły się na otwarcie swoich rynków usług w ramach takiego porozumienia w
celu zapewnienia większej spójności między jej polityką handlową a polityką 
współpracy oraz do pomocy rządom krajów rozwijających się w utrzymywaniu i 
rozwijaniu usług (skreślenie) w celu opanowania wielkich plag związanych z 
ubóstwem, takich jak epidemie, analfabetyzm, brak wody pitnej i dostępu do 
kanalizacji; istotne jest wzięcie pod uwagę możliwości, jakie oferuje handel usługami 
dla inwestycji w infrastrukturę biednych krajów oraz umożliwienie transferu 
technologii z korzyścią dla krajów rozwijających się;

Or. sv

Poprawkę złożył Zbigniew Zaleski

Poprawka 130
Ustęp 12

12. wzywa Komisję do zapewnienia większej spójności między jej polityką handlową a 
polityką współpracy oraz do pomocy rządom krajów rozwijających się w 
utrzymywaniu i rozwijaniu usług (skreślenie) w celu opanowania wielkich plag 
związanych z ubóstwem, takich jak epidemie, analfabetyzm, brak wody pitnej i 
dostępu do kanalizacji;
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Poprawkę złożył Jean-Pierre Audy

Poprawka 131
Ustęp 12

12. wzywa Komisję do zapewnienia większej spójności między jej polityką handlową a 
polityką współpracy oraz do pomocy rządom krajów rozwijających się 

- w utrzymywaniu i rozwijaniu usług publicznych w celu opanowania wielkich plag 
związanych z ubóstwem, takich jak epidemie, analfabetyzm, brak wody pitnej i 
dostępu do kanalizacji;
- w promowaniu warunków niezbędnych do tworzenia zamożności, takich jak dostęp 
do energii i rozwój infrastruktury, w szczególności technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych;

Or. fr

Poprawkę złożył Sajjad Karim

Poprawka 132
Ustęp 12

12. wzywa Komisję do zapewnienia większej spójności między jej polityką handlową a 
polityką współpracy, do dostarczania skoncentrowanej pomocy umożliwiającej 
budowanie zdolności handlowej gwarantującej szybszy wzrost wywozu i przywozu 
oraz ich równowagę celem uniknięcia ponownego kryzysu zadłużenia w przyszłości
oraz do pomocy rządom krajów rozwijających się w utrzymywaniu i rozwijaniu usług 
publicznych w celu opanowania wielkich plag związanych z ubóstwem, takich jak 
epidemie, analfabetyzm, brak wody pitnej i dostępu do kanalizacji;

Or. en

Poprawkę złożył Kader Arif

Poprawka 133
Ustęp 12 a (nowy)

12a. uważa, że należy dokonać rozróżnienia między usługami komercyjnymi a usługami 
publicznymi; podkreśla że istnieje potrzeba, aby usługi publiczne pozostały poza 
sferą GATS, w szczególności te usługi, które pomagają zapewnić dostęp do 
kluczowych dóbr publicznych, jak opieka zdrowotna, oświata, woda pitna i energia,
oraz te, które odgrywają wybitną rolę w kształtowaniu tożsamości kulturowej, jak 
usługi audiowizualne;
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Or. fr

Poprawkę złożył Zbigniew Zaleski

Poprawka 134
Ustęp 13

13. wzywa Komisję do zagwarantowania pełnej elastyczności w dziedzinie usług oraz do 
udzielenia wszystkim krajom swobody stopniowej liberalizacji usług;

Or. en

Poprawkę złożył Filip Andrzej Kaczmarek

Poprawka 135
Ustęp 13

13. wzywa Komisję do zagwarantowania pełnej elastyczności w dziedzinie usług oraz do 
udzielenia wszystkim krajom swobody dołączania (skreślenie) dowolnych usług do
listy usług mających podlegać liberalizacji;

Or. en

Poprawkę złożył Filip Andrzej Kaczmarek

Poprawka 136
Ustęp 13 a (nowy)

13a. wzywa Komisję do wdrażania polityki handlowej związanej z usługami, która 
wspiera przepływ osób fizycznych w krajach rozwijających się i przyczynia się do 
dostępności tych rodzajów usług, które sprzyjają rozwojowi i przyczyniają się do 
ograniczenia ubóstwa;

Or. en

Poprawkę złożył Kader Arif

Poprawka 137
Ustęp 13 a (nowy)

13a. podkreśla potrzebę zapewnienia najuboższym krajom rozwijającym się pewnej 
swobody decyzji dotyczącej wzajemnego otwarcia rynków, tak aby chronić kraje 
najbardziej wrażliwe, umożliwiając im samodzielne podejmowanie decyzji w sprawie 
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tempa liberalizacji;

Or. fr

Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 138
Ustęp 14

skreślony

Or. sv

Poprawkę złożył Zbigniew Zaleski

Poprawka 139
Ustęp 14

14. zaznacza, że potrzebne są dostępne leki w przystępnych cenach dla krajów 
rozwijających się, przy jednoczesnym uwzględnieniu racji producentów; 

Or. en

Poprawkę złożył Frithjof Schmidt

Poprawka 140
Ustęp 14 a (nowy)

14a. podkreśla, że ubóstwo jest zjawiskiem w znacznym stopniu dotyczącym kobiet 
(„feminizacja ubóstwa”) i zaznacza potrzebę dokonania analizy wpływu polityk na 
płeć w celu opracowania takich polityk, które powstrzymają i odwrócą 
marginalizujące skutki – jak np. koncentracja własności ziemi w rękach mężczyzn, 
migracja mężczyzn do miast i wzrost ubóstwa na wsi, upadek lokalnych rynków, 
koncentracja nisko płatnych, niewymagających kwalifikacji miejsc pracy dla kobiet 
w strefach produkcji wywozowej itp. – dzięki wprowadzeniu bodźców i środków 
pozytywnej dyskryminacji adresowanych do rządów i spółek z kapitałem 
europejskim;

Or. en
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Poprawkę złożył Kader Arif

Poprawka 141
Ustęp 14 a (nowy)

14a. zaznacza, że międzynarodowy system handlu, który służy potrzebom rozwoju i 
ograniczeniu ubóstwa przyczyni się także do postępu społecznego i 
satysfakcjonującego poziomu zatrudnienia, że zasady handlu nie powinny podważać 
standardów społecznych ustanowionych przez MOP, że walka z wszelkimi formami 
wykorzystywania pracowników (w szczególności zakaz pracy przymusowej i pracy 
dzieci) oraz poszanowanie swobód związków zawodowych są niezwykle istotne dla 
zorganizowania uczciwego systemu handlowego, który służy interesom wszystkich; 
jeszcze raz podkreśla potrzebę zbadania współoddziaływania handlu i problemów 
społecznych;

Or. fr

Poprawkę złożył Kader Arif

Poprawka 142
Ustęp 14 b (nowy)

14b. apeluje do Komisji, aby w przyszłych negocjacjach w sprawie dalszego otwarcia 
rynków zaczęła brać pod uwagę kryteria pozahandlowe, tak aby rozwój handlu nie 
odbywał się kosztem warunków pracy lokalnej ludności; jednocześnie apeluje do 
członków MOP, aby uzgodnili wspólne zasady dla krajów rozwijających się, których 
dokładny charakter i harmonogram wdrażania zostaną określone we współpracy z 
krajami rozwijającymi się; 

Or. fr

Poprawkę złożył Kader Arif

Poprawka 143
Ustęp 14 c (nowy)

14c. podkreśla potrzebę poddania WTO decyzjom MOP w tej dziedzinie; proponuje w 
związku z tym, aby gdy MOP podejmie decyzję w sprawie sankcji, państwa mogły 
stosować instrumenty handlowe, takie jak wprowadzanie klauzul zabezpieczających, 
tymczasowa zmiana taryf celnych lub wprowadzenie środków antydumpingowych;

Or. fr
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Poprawkę złożył Zbigniew Zaleski

Poprawka 144
Ustęp 15

15. podkreśla, że ograniczenie ubóstwa oraz promocja zrównoważonego rozwoju muszą 
być jednym z centralnych punktów negocjacji Porozumień o partnerstwie 
gospodarczym (EPA);

Or. en

Poprawkę złożył Kader Arif

Poprawka 145
Ustęp 15 a (nowy)

15a. ponawia apel o szeroko zakrojoną reformę WTO, aby włączyć ją skuteczniej w 
ogólne ramy światowego zarządzania; apeluje o lepszą koordynację i większą 
spójność między różnymi instytucjami międzynarodowymi działającymi w dziedzinie 
handlu, rozwoju i finansowania rozwoju, z uwzględnieniem agend ONZ 
odpowiedzialnych za rozwój społeczeństwa, ochronę zdrowia, pracę i środowisko 
naturalne, w celu realizacji Milenijnych Celów Rozwoju i skonsolidowania działań 
na rzecz likwidacji ubóstwa i zapewnienia szans dla wszystkich;

Or. fr

Poprawkę złożył Jean-Pierre Audy

Poprawka 146
Ustęp 15 a (nowy)

15a. wzywa Parlament Europejski, aby jako legalny przedstawiciel obywateli Unii 
Europejskiej uczestniczył w porozumieniach dotyczących handlu 
międzynarodowego;

Or. fr

Poprawkę złożył Panagiotis Beglitis

Poprawka 147
Ustęp 15 a (nowy)

15a. podkreśla, że walka o likwidację ubóstwa jest ściśle związana z ochroną praw 
człowieka, tworzeniem demokratycznych instytucji i demokratycznymi rządami; 
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Or. el

Poprawkę złożył Panagiotis Beglitis

Poprawka 148
Ustęp 15 b (nowy)

15b. z zadowoleniem przyjmuje deklarację złożoną dnia 14 września 2005 r. w Nowym 
Jorku podczas szczytu ONZ w sprawie realizacji Milenijnych Celów Rozwoju, w 
której proponuje się rozważenie wprowadzenia międzynarodowych składek 
solidarności, w szczególności poprzez przeznaczenie podatków nakładanych na 
bilety lotnicze na walkę z AIDS, gruźlicą i malarią, oraz bardziej konkretnych 
środków zapewniających dostęp do leczenia, które umożliwiłyby społeczności 
międzynarodowej spełnienie zobowiązań wobec krajów najbiedniejszych, a 
jednocześnie przyczynienie się do sprawiedliwego podziału nowego dobrobytu 
wytworzonego przez globalizację; wzywa wszystkie państwa członkowskie do 
wprowadzenia tego nowego mechanizmu finansowania;

Or. fr


