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Danutè Budreikaitè
Εμπόριο και τη φτώχεια: χάραξη εμπορικών πολιτικών για τη μεγιστοποίηση της συμβολής 
του εμπορίου στην ανακούφιση από τη φτώχεια 
(2006/2031(ΙΝΙ))

Τροπολογία: Nirj Deva

Τροπολογία 1
Παράγραφος 1

1. τονίζει ότι το εμπόριο μπορεί να είναι μακροπρόθεσμα το πιο αποτελεσματικό 
εργαλείο για τη μείωση της φτώχειας· ωστόσο, θεωρεί ότι η δράση για την 
καταπολέμηση της φτώχειας απαιτεί πάνω από όλα μία ριζική αλλαγή της πολιτικής 
τόσο στις βιομηχανοποιημένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες, για να 
αντιμετωπιστούν οι διαρθρωτικές αιτίες της φτώχειας, συμπεριλαμβανομένων και των 
αθέμιτων εμπορικών κανόνων της ΠΟΕ·  

Or. en

Τροπολογία: Maria Martens και Anna Záborská

Τροπολογία 2
Παράγραφος 1

1. Επαναλαμβάνει ότι το εμπόριο μπορεί να είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη 
μείωση της φτώχειας· ωστόσο, θεωρεί ότι η δράση για την καταπολέμηση της 
φτώχειας απαιτεί πάνω από όλα μία ριζική αλλαγή της πολιτικής τόσο στις 
βιομηχανοποιημένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες, για να αντιμετωπιστούν οι 
διαρθρωτικές αιτίες της φτώχειας, με δίκαιους εμπορικούς κανόνες·
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Or. en

Τροπολογία: Luisa Morgantini και Gabriele Zimmer

Τροπολογία 3
Παράγραφος 1

1. Επαναλαμβάνει ότι το θεμιτό εμπόριο μπορεί να είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο 
για τη μείωση της φτώχειας· ωστόσο, θεωρεί ότι η δράση για την καταπολέμηση της 
φτώχειας απαιτεί πάνω από όλα μία ριζική αλλαγή της πολιτικής τόσο στις 
βιομηχανοποιημένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες, για να αντιμετωπιστούν οι 
διαρθρωτικές αιτίες της φτώχειας, συμπεριλαμβανομένων και των αθέμιτων διεθνών 
εμπορικών κανόνων και για να αντιμετωπιστεί ως πρωταρχικό καθήκον η επιδίωξη 
των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας που έθεσε ο Οργανισμός Ηνωμένων 
Εθνών κατά τη διάρκεια των τρεχουσών διαπραγματεύσεων για το καθεστώς του 
παγκοσμίου εμπορίου και για τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΕΡΑ)·

Or. de

Τροπολογία: Luisa Morgantini και Gabriele Zimmer

Τροπολογία 4
Παράγραφος 2 α (νέα)

2α. καλεί τα κράτη μέλη να μην παρεμβαίνουν με αθέμιτο τρόπο και με μέσα ενίσχυσης 
της εξωτερικής οικονομίας στις εμπορικές δραστηριότητες των αναπτυσσόμενων 
χωρών και στις δυνατότητες πρόσβασης στην αγορά των επιχειρήσεων των 
δικαιούχων χωρών και να μην υπονομεύουν περαιτέρω με τέτοιες ενισχύσεις 
στόχους της αναπτυξιακής χρηματοδότησης·

Or. de

Τροπολογία: Luisa Morgantini και Gabriele Zimmer

Τροπολογία 5
Παράγραφος 2 β (νέα)

2β. τονίζει, ότι σύμφωνα με τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και 
την Ανάπτυξη (UNCTAD) το 2004 οι 50 λιγότερο αναπτυγμένες χώρες -
περισσότερες από το ένα τρίτο των χωρών ΑΚΕ - κάλυπταν περισσότερο από το 
11% του παγκόσμιου πληθυσμού (742 εκατομμύρια), αλλά μόνο το 0,6% του 
παγκοσμίου ΑΕΠ·

Or. en
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Τροπολογία: Luisa Morgantini και Gabriele Zimmer

Τροπολογία 6
Παράγραφος 3

3. Υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης και της ενίσχυσης των πολυμερών εμπορικών 
πλαισίων· χαιρετίζει το αίτημα για αναθεώρηση του άρθρου ΧΧΙV της ΓΣΚΕ και 
υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο του ΠΟΕ, ο οποίος αποτελεί ένα βήμα για τη διαμόρφωση 
ενός συστήματος διεθνούς εμπορίου που βασίζεται σε δίκαιους κανόνες, πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη έμφαση στην αύξηση των διαπραγματευτικών ικανοτήτων των 
αναπτυσσομένων χωρών, ώστε οι χώρες αυτές να είναι σε θέση να αντιπροσωπεύουν 
καλύτερα τα εμπορικά τους συμφέροντα και να ενσωματωθούν στην παγκόσμια 
οικονομία· τονίζει επίσης ότι η ΕΕ και οι χώρες ΑΚΕ αποτελούν αρκετά μεγάλη ομάδα 
χωρών για να ζητήσουν μεγαλύτερη ευελιξία και ενδεχομένως μεταρρύθμιση των 
κανόνων της ΠΟΕ για να τους καταστήσουν πιό δίκαιους και καλύτερα 
προσαρμοσμένους στις ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών·

Or. en

Τροπολογία: Luisa Morgantini και Gabriele Zimmer

Τροπολογία 7
Παράγραφος 3 α (νέα)

3α. επιτιμά την ελλιπή απόδοση σημασίας εκ μέρους του Συμβουλίου, της Επιτροπής 
και του Κοινοβουλίου στην αποφασισθείσα ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανάπτυξη 
στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης 
(ΕΡΑ) και καλεί την Επιτροπή να αποδώσει σημαντικότερο ρόλο στην ΓΔ 
Ανάπτυξης στο πλαίσιο αυτών των διαπραγματεύσεων·

Or. de

Τροπολογία: Frithjof Schmidt

Τροπολογία 8
Παράγραφος 4

4. Θεωρεί ότι κατά την 6η υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ πραγματοποιήθηκε ορισμένη 
πρόοδος όσον αφορά τα ειδικά προϊόντα και τον ειδικό μηχανισμό διασφάλισης (ΕΜΔ) 
και την ειδική και διαφοροποιημένη μεταχείριση (ΕΔΜ), λαμβανομένων υπόψη των 
ανησυχιών των αναπτυσσομένων χωρών για τον αντίκτυπο της ελευθέρωσης του 
εμπορίου και της αμοιβαιότητας, αλλά υπογραμμίζει ότι υπάρχουν ακόμη πολλά που 
πρέπει να γίνουν· τονίζει ότι η ειδική και διαφοροποιημένη μεταχείριση (SDT) πρέπει 
να χαρακτηρίζει απολύτως τις διαπραγματεύσεις για τις μεθόδους επιβολής της 
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μείωσης των δεσμών στο εμπόριο αγροτικών και βιομηχανικών προϊόντων για να 
επιτραπεί στις φτωχότερες αναπτυσσόμενες χώρες να διαφυλάξουν τις προσπάθειές 
τους για εκβιομηχάνιση·

Or. en

Τροπολογία: Maria Martens και Anna Záborská

Τροπολογία 9
Παράγραφος 4 α (νέα)

4α. τονίζει ότι οι φραγμοί στο εμπόριο μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων 
χωρών, αλλά και ανάμεσα στις ίδιες τις αναπτυσσόμενες χώρες, αποτελούν 
τροχοπέδη για την αειφόρο ανάπτυξη και τονίζει επίσης ότι οι διαπραγματεύσεις 
της ΠΟΕ για την πρόσβαση στην αγροτική και την μη αγροτική αγορά πρέπει να 
επισπευσθούν το συντομότερο δυνατό, θεωρεί δε ότι όχι μόνο η σχέση Βορρά 
Νότου, αλλά και η σχέση Νότου Νότου σε θέματα ανοίγματος της αγοράς είναι 
απαραίτητη. Επισημαίνει ότι το πρόβλημα της υποχώρησης των προτιμήσεων 
πρέπει επίσης να εξετασθεί·

Or. en

Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 10
Παράγραφος 5

5. Εκφράζει την ικανοποίησή της για την απόφαση να καταργηθούν οι επιδοτήσεις των 
εξαγωγών στη γεωργία έως το 2013· υπενθυμίζει ότι οι δαπάνες για την κοινή γεωργική 
πολιτική το 2005 αντιπροσώπευαν το 37% του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ, 
ποσοστό που αντιστοιχεί σε 0,43% του ΑΕΠ των κρατών μελών· υπενθυμίζει ότι οι 
επιδοτήσεις των εξαγωγών αντιπροσωπεύουν μόνον το 3,5% της συνολικής στήριξης της 
ΕΕ στο γεωργικό τομέα· παροτρύνει ως εκ τούτου την Επιτροπή να υποβάλει 
προτάσεις που να αποτελούν τη συνέχεια της γεωργικής μεταρρύθμισης του 2003 με 
πλήρη αποσύνδεση των γεωργικών ενισχύσεων· παροτρύνει ταυτόχρονα την Επιτροπή 
να αναλύσει τις εμπορικές συνέπειες, κυρίως για τις αναπτυσσόμενες χώρες, από τη 
συνολική ενίσχυση που η ΕΕ παρέχει στον γεωργικό τομέα και, βάσει των στοιχείων 
αυτών, να υποβάλει προτάσεις για τη μείωση της συνολικής γεωργικής ενίσχυσης της 
ΕΕ καθώς και για τη μείωση των ειδικών εθνικών καθεστώτων ενίσχυσης.

Or. da
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Τροπολογία: Maria Martens και Anna Záborská

Τροπολογία 11
Παράγραφος 5

5. Εκφράζει την ικανοποίησή της για την απόφαση να καταργηθούν οι επιδοτήσεις των 
εξαγωγών στη γεωργία έως το 2013· ωστόσο, παροτρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει τις 
συζητήσεις για την ολοκλήρωση των κανόνων βάσει των οποίων μπορούν να μειωθούν 
οι γεωργικές εγχώριες επιδοτήσεις και οι δασμοί, σε όλες τις βιομηχανικές χώρες·

Or. en

Τροπολογία: Luisa Morgantini και Gabriele Zimmer

Τροπολογία 12
Παράγραφος 5

5. Εκφράζει την ικανοποίησή της για την απόφαση να καταργηθούν οι επιδοτήσεις των 
εξαγωγών στη γεωργία έως το 2013 και ζητεί και πάλι την επίσπευση της εφαρμογής 
των αποφάσεων που έχουν ληφθεί, ωστόσο, παροτρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει τις 
συζητήσεις για την ολοκλήρωση των κανόνων βάσει των οποίων μπορούν να μειωθούν 
οι γεωργικές εγχώριες επιδοτήσεις και οι δασμοί, δεδομένου ότι αυτές οι επιδοτήσεις των 
εξαγωγών αντιπροσωπεύουν μόνον το 3,5% της συνολικής στήριξης της ΕΕ στο 
γεωργικό τομέα·

Or. de

Τροπολογία: Maria Martens και Anna Záborská

Τροπολογία 13
Παράγραφος 5 α (νέα)

5α. επισημαίνει τη σπουδαιότητα, και για τις αναπτυσσόμενες χώρες, να διευκολύνουν 
την πρόσβαση στην αγορά για παρόχους υπηρεσιών, ενώ θα εξασφαλίζεται και η 
δυνατότητα όλων των μελών της ΠΟΕ να ρυθμίζουν το δικό τους τομέα των 
υπηρεσιών σύμφωνα με τη συμφωνία της ΓΣΔΕ, συμπεριλαμβανόμενης και της 
δυνατότητας να εξαιρούν βασικούς τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση και οι 
οπτικοακουστικές υπηρεσίες, εκφράζει δε τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχει 
θεσπιστεί ειδικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες κατά τις μέχρι τώρα διαπραγματεύσεις 
στην ΠΟΕ, ιδίως σε τομείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις 
δυνατότητες εξαγωγών των αναπτυσσόμενων χωρών και ζητεί να επιτελεστεί 
σημαντική πρόοδος σε αυτόν τον τομέα·

Or. en
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Τροπολογία: Margrietus van den Berg

Τροπολογία 14
Παράγραφος 5 α (νέα)

5a. εξαίρει τη σημασία των προτιμήσεων για τη ζάχαρη, τις μπανάνες και το βαμβάκι 
υπέρ των αναπτυσσόμενων χωρών και καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να παράσχει 
στις αναπτυσσόμενες χώρες την αναγκαία βοήθεια για να μεταρρυθμίσουν τον 
τομέα τους της παραγωγής ζάχαρης με συμπληρωματική χρηματοδότηση·
εκφράζει τη λύπη του για την αποτυχία να ευρεθεί στο Χονγκ Κονγκ μια λύση για το 
πρόβλημα του βαμβακού·

Or. en

Τροπολογία: Margrietus van den Berg

Τροπολογία 15
Παράγραφος 6

6. Εκφράζει την ικανοποίησή της για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του 
προγράμματος "βοήθεια για το εμπόριο", το οποίο δεν περιορίστηκε στις λιγότερο 
αναπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ) αλλά επεκτάθηκε και σε άλλες αναπτυσσόμενες χώρες· εν 
τούτοις, λυπάται για το γεγονός ότι αυτή η βοήθεια που είχε συμφωνηθεί προηγουμένως 
έχει υπαχθεί τώρα σε όρους για πρόσθετες εμπορικές παραχωρήσεις εκ μέρους των 
δικαιούχων της βοήθειας· τονίζει ότι η βοήθεια αυτή πρέπει να χρηματοδοτηθεί από 
νέους πόρους και όχι να βασίζεται στη μεταφορά κονδυλίων που έχουν ήδη διατεθεί 
για άλλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες όπως είναι οι αναπτυξιακοί στόχοι της 
χιλιετίας·

Or. en

Τροπολογία: Luisa Morgantini και Gabriele Zimmer

Τροπολογία 16
Παράγραφος 6

6. Εκφράζει την ικανοποίησή της για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του 
προγράμματος "βοήθεια για το εμπόριο", το οποίο δεν περιορίστηκε στις λιγότερο 
αναπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ) αλλά επεκτάθηκε και σε άλλες αναπτυσσόμενες χώρες· εν 
τούτοις, λυπάται για το γεγονός ότι αυτή η βοήθεια που είχε συμφωνηθεί προηγουμένως 
έχει υπαχθεί τώρα σε όρους για πρόσθετες εμπορικές παραχωρήσεις εκ μέρους των 
δικαιούχων της βοήθειας· τονίζει ότι η βοήθεια αυτή δεν πρέπει να χορηγηθεί με τη 
μεταφορά πιστώσεων αλλά με αύξηση των κονδυλίων·

Or. de
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Τροπολογία: Frithjof Schmidt

Τροπολογία 17
Παράγραφος 6

6. Εκφράζει την ικανοποίησή της για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του 
προγράμματος "βοήθεια για το εμπόριο", το οποίο δεν περιορίστηκε στις λιγότερο 
αναπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ) αλλά επεκτάθηκε και σε άλλες αναπτυσσόμενες χώρες· εν 
τούτοις, λυπάται για το γεγονός ότι αυτή η βοήθεια που είχε συμφωνηθεί προηγουμένως 
έχει υπαχθεί τώρα σε όρους για πρόσθετες εμπορικές παραχωρήσεις εκ μέρους των 
δικαιούχων της βοήθειας· υπενθυμίζει ότι η "βοήθεια για το εμπόριο" δεν πρέπει να 
χρηματοδοτηθεί με την άντληση δαπανών από άλλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες,
όπως είναι οι αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας·

Or. en

Τροπολογία: Maria Martens  και Anna Záborská

Τροπολογία 18
Παράγραφος 6

6. Εκφράζει την ικανοποίησή της για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του 
προγράμματος "βοήθεια για το εμπόριο", το οποίο δεν περιορίστηκε στις λιγότερο 
αναπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ) (διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Margrietus van den Berg

Τροπολογία 19
Παράγραφος 6 α (νέα)

6α. απορρίπτει την αναγγελθείσα στροφή στις διαπραγματεύσεις για τις υπηρεσίες στην 
ΠΟΕ, με την υποκατάσταση της παραδοσιακής προσέγγισης ζήτησης - προσφοράς 
με πολυμερείς διαπραγματεύσεις και επιμένει ότι αυτό δεν θα πρέπει να δυσχεράνει 
τη θέση των φτωχότερων χωρών με την άσκηση πίεσης για να 
φιλελευθεροποιήσουν περαιτέρω τομείς υπηρεσιών, τονίζει δε ότι καμία ενέργεια 
στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τις υπηρεσίες δεν πρέπει να θέτει υπό 
αίρεση το δικαίωμα των κρατών μελών να ρυθμίζουν το δικό τους τομέα των 
υπηρεσιών·

Or. en
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Τροπολογία: Frithjof Schmidt

Τροπολογία 20
Παράγραφος 6 β (νέα)

6β. λαμβάνει γνώση του αναπτυξιακού πακέτου που εγκρίθηκε στο Χονγκ Κονγκ, 
εκφράζει τη λύπη του για την παροχή πρόσβασης απαλλαγμένης από δασμούς και 
ποσοστώσεις στα προϊόντα των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών στις αγορές των 
αναπτυγμένων χωρών, πράγμα που επιτρέπει να αποκλείεται έως το 3% των 
δασμολογικών κλάσεων που συνεπάγεται σημαντική μείωση των κερδών των 
λιγότερο αναπτυγμένων χωρών και καλεί όλες τις αναπτυγμένες και τις ταχέως 
αναπτυσσόμενες χώρες να ακολουθήσουν το μοντέλο της πρωτοβουλίας της ΕΕ 
"τα πάντα εκτός από όπλα"·

Or. en

Τροπολογία: Luisa Morgantini και Gabriele Zimmer

Τροπολογία 21
Παράγραφος 7

7. Υπογραμμίζει τη σημασία της ανακούφισης του χρέους με τη σταδιακή εξάλειψη του 
χρέους των αναπτυσσόμενων χωρών για τις κυβερνήσεις οι οποίες σέβονται τα 
ανθρώπινα δικαιώματα  καθώς και την αρχή της χρηστής διακυβέρνησης και δίνουν 
προτεραιότητα στην εξάλειψη της φτώχειας και στην οικονομική ανάπτυξη· τονίζει 
ωστόσο επίσης το σημαντικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίζουν τα ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη στους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς για να 
αποφευχθεί η επιβολή ακόμη πιο βλαβερών οικονομικών συνθηκών για τις 
αναπτυσσόμενες χώρες στην πρόσβασή τους στους μηχανισμούς εξάλειψης των 
χρεών·

Or. en

Τροπολογία: Luisa Morgantini και Gabriele Zimmer

Τροπολογία 22
Παράγραφος 8

8. Λαμβάνει υπόψη τις πρόσφατες μελέτες της UNCTAD (Διάσκεψης των Ηνωμένων 
Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη) και άλλων οργάνων που δείχνουν ότι η 
εκτενής ελευθέρωση του εμπορίου στις ΛΑΧ δεν επέφερε επαρκή, διαρκή και 
ουσιαστική μείωση της φτώχειας και συνέβαλε στην παρακμή του εμπορίου των 
αναπτυσσομένων χωρών, ιδίως των αφρικανικών· προειδοποιεί για τις καταστροφικές 
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συνέπειες της κατάργησης χωρίς αντικατάσταση των εσόδων από τους δασμούς για 
τις χώρες αυτές με ένα υπερβολικά γρήγορο και επιβαλλόμενο άνοιγμα της αγοράς και 
εξαίρει το δικαίωμα των χωρών αυτών να καθορίζουν τους ρυθμούς του ανοίγματος 
της αγοράς τους σε όλους τους τομείς·

Or. de

Τροπολογία: Frithjof Schmidt

Τροπολογία 23
Παράγραφος 8 α (νέα)

8α. επαναλαμβάνει την επείγουσα ανάγκη σταθεροποίησης των τιμών των βασικών 
προϊόντων και της αναθεώρησης των μηχανισμών διαχείρισης των προμηθειών 
στις διεθνείς αγορές καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τις προτάσεις που έχουν 
υποβληθεί από τα αφρικανικά μέλη της ΠΟΕ για να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με 
τις τιμές αυτές και κατά τη διάρκεια των τρεχουσών διαπραγματεύσεων στην 
ΠΟΕ·

Or. en

Τροπολογία: Luisa Morgantini και Gabriele Zimmer

Τροπολογία 24
Παράγραφος 9

9. Τονίζει τη σημασία της δημιουργίας ικανοτήτων για το εμπόριο, ώστε να ενισχυθεί η 
ικανότητα των χωρών ΑΚΕ να προσδιορίζουν τις ανάγκες και τις στρατηγικές, της 
διαπραγμάτευσης και της στήριξης της περιφερειακής ολοκλήρωσης και της χορήγησης 
βοήθειας γι’ αυτή τη διαδικασία, με σκοπό ιδίως τη διαφοροποίηση και τη στήριξη της 
περιφερειακής ολοκλήρωσης και την προετοιμασία για την ελευθέρωση, ενισχύοντας την 
ικανότητα παραγωγής, εφοδιασμού και εμπορίου και αντισταθμίζοντας τις δαπάνες 
προσαρμογής και επίσης αυξάνοντας την ικανότητά τους να προσελκύουν επενδύσεις 
προστατεύοντας τους παρακμάζοντες τοπικούς βιομηχανικούς τομείς·

Or. en

Τροπολογία: Frithjof Schmidt

Τροπολογία 25
Παράγραφος 11

11. Θεωρεί αναγκαίο να αναπτυχθούν εμπορικές σχέσεις μεταξύ των αναπτυσσομένων 
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χωρών, να αναπτυχθεί η διαπεριφερειακή διάσταση "Νότου-Νότου", να δημιουργηθούν 
τοπικές αγορές και να αυξηθεί η πρόσβαση του πληθυσμού στα αγαθά και στις 
υπηρεσίες· καλεί στο πλαίσιο αυτό την Επιτροπή να επανεξετάσει τις περιφερειακές 
ομαδοποιήσεις που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τις 
συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΕΡΑ) και να τις καταστήσει πιο πρόσφορες 
για διαπεριφερειακές πρωτοβουλίες οικονομικής ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία: Luisa Morgantini και Gabriele Zimmer

Τροπολογία 26
Παράγραφος 11

11. Θεωρεί αναγκαίο να αναπτυχθούν εμπορικές σχέσεις μεταξύ των αναπτυσσομένων 
χωρών, να αναπτυχθεί η διαπεριφερειακή διάσταση "Νότου-Νότου", να δημιουργηθούν 
τοπικές αγορές και να αυξηθεί η πρόσβαση του πληθυσμού στα αγαθά και στις 
υπηρεσίες, ιδίως όμως θεωρεί αναγκαία την πρόσβαση σε υπηρεσίες περίθαλψης, 
υδροδότησης, υγείας, ενέργειας, μεταφορών και εκπαίδευσης με δημόσια επενδυτικά 
προγράμματα με βάση τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας και την εξαίρεση 
αυτών των τομέων από κάθε προσπάθεια φιλελευθεροποίησης στο πλαίσιο της γενικής 
συμφωνίας για το εμπόριο με την παροχή υπηρεσιών και τη συμφωνία για την 
οικονομική εταιρική σχέση (ΕΡΑ)·

Or. de

Τροπολογία: Luisa Morgantini και Gabriele Zimmer

Τροπολογία 27
Παράγραφος 12

12. Θεωρεί ότι όχι μόνο το εμπόριο αλλά, κυρίως, η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, οι 
επενδύσεις σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες, 
μπορούν να έχουν αντίκτυπο στην αύξηση του πλούτου στο μέλλον· καλεί ιδίως την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να εφαρμόσει περισσότερα προγράμματα γι' αυτήν 
την ομάδα δικαιούχων·

Or. de
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Τροπολογία: Luisa Morgantini και Gabriele Zimmer

Τροπολογία 28
Παράγραφος 12 α (νέα)

12α. εξαίρει τη σπουδαιότητα της συμμετοχής τοπικών αρχών, κοινοβουλίων και της 
κοινωνίας των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες στις αναπτυσσόμενες 
χώρες·

Or. en

Τροπολογία: Nirj Deva

Τροπολογία 29
Παράγραφος 12 β (νέα)

12β. τονίζει τη σημασία της υποστήριξης των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών στην 
προσπάθειά τους να απαλλαγούν από τη γραφειοκρατία και να ενισχύσουν τις 
εγχώριες επιχειρήσεις τους και να εξεύρουν αγορές για τη διάθεση των προϊόντων 
τους στο εξωτερικό·

Or. en


