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érdekében
(2006/2031(INI))

Módosítás, előterjesztette: Nirj Deva

Módosítás: 1
(1) bekezdés

(1) hangsúlyozza, hogy a kereskedelem a szegénység csökkentésének a leghatékonyabb 
hosszú távú eszköze lehet; úgy ítéli meg azonban, hogy a szegénységgel szembeni 
fellépés mindenekelőtt az iparosodott és fejlődő országok politikájának radikális 
megváltoztatását teszi szükségessé a szegénység strukturális okainak, többek között a 
tisztességtelen WTO szabályok megszüntetése érdekében;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Maria Martens és Anna Záborská

Módosítás: 2
(1) bekezdés

(1) megismétli, hogy a kereskedelem a szegénység csökkentésének egyik hatékony 
eszköze lehet; úgy ítéli meg azonban, hogy a szegénységgel szembeni fellépés 
mindenekelőtt az iparosodott és fejlődő országok politikájának radikális 
megváltoztatását teszi szükségessé a szegénység strukturális okainak, igazságos 
kereskedelmi szabályokon keresztül;
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Luisa Morgantini és Gabriele Zimmer

Módosítás: 3
(1) bekezdés

(1) Megismétli, hogy az igazságosabb kereskedelem a szegénység csökkentésének egyik 
hatékony eszköze lehet; úgy ítéli meg azonban, hogy a szegénységgel szembeni 
fellépés mindenekelőtt az iparosodott és fejlődő országok politikájának radikális 
megváltoztatását teszi szükségessé a szegénység strukturális okainak, többek között a 
tisztességtelen világkereskedelmi szabályok megszüntetése érdekében, a 
világkereskedelmi rendszerrel és a gazdasági partnerségi megállapodásokkal 
kapcsolatosan zajló tárgyalásoknál pedig az ENSZ millenniumi fejlesztési céljai 
közül mind a nyolc elérésének prioritásként való kezelése érdekében;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Luisa Morgantini és Gabriele Zimmer

Módosítás: 4
(2a) bekezdés (új)

(2a) felszólítja a tagállamokat, hogy külső gazdaságtámogatási intézkedéseik által ne 
avatkozzanak be igazságtalanul a fejlődő országok kereskedelmi feltételeibe és a 
célországok vállalkozásainak piaci esélyeibe, és ilyen támogatások által ne 
akadályozzák tovább a fejlesztési finanszírozás célkitűzéseit;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Luisa Morgantini és Gabriele Zimmer

Módosítás: 5
(2b) bekezdés (új)

(2b) megjegyzi, hogy az UNCTAD szerint 2004-ben az 50 legkevésbé fejlett ország – az 
AKCS-országok több, mint egy harmada – a világ lakosságának több, mint 11%-át 
adta (742 millió) a világ GDP-jének viszont mindössze 0,6%-át;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Luisa Morgantini és Gabriele Zimmer

Módosítás: 6
(3) bekezdés

(3) hangsúlyozza a többoldalú kereskedelmi keretek fenntartásának és megszilárdításának 
fontosságát; üdvözli a GATT XXIV. cikkének felülvizsgálatára való felszólítást és 
emlékeztet arra, hogy a WTO-n belül, amely a nemzetközi kereskedelem tisztességes 
szabályokon alapuló rendszerének kialakítására szolgáló fórum, külön hangsúlyt kell 
helyezni a fejlődő országok tárgyalási képességének fejlesztésére annak érdekében, 
hogy jobban tudják képviselni kereskedelmi érdekeiket, és hogy integrálódjanak a 
világgazdaságba; hangsúlyozza, hogy az EU és az AKCS-országok elég nagy entitást 
képviselnek ahhoz, hogy több rugalmasságot és a WTO-szabályok reformjának 
lehetőségét kérjék, hogy azok igazságosabbak legyenek és a fejlődő országok 
igényeihez jobban alkalmazkodjanak;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Luisa Morgantini és Gabriele Zimmer

Módosítás: 7
(3a) bekezdés (új)

(3a) sajnálja, hogy a gazdasági partnerségi megállapodás folyamatban lévő tárgyalásai 
során nem vették figyelembe a Tanács, a Bizottság és a Parlament által megkötött 
Európai Fejlesztési Konszenzust és felszólítja a Bizottságot, hogy sokkal jobban 
vonja bele a Fejlesztési Főigazgatóságot a tárgyalásokba;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Frithjof Schmidt

Módosítás: 8
(4) bekezdés

(4) Úgy ítéli meg, hogy a WTO hatodik miniszteri tanácskozásán bizonyos előrehaladást 
értek el a különleges termékek és a különleges védintézkedések mechanizmusa 
(SSM), valamint a különleges és megkülönböztetett bánásmód (SDT) tekintetében, 
figyelemmel a fejlődő országoknak a kereskedelmi liberalizáció hatásával és a 
viszonossággal kapcsolatos aggályaira, hangsúlyozza azonban, hogy még mindig sok 
a tennivaló; hangsúlyozza, hogy a különleges és megkülönböztetett bánásmódnak 
(SDT) teljes mértékben tükröződnie kell a mezőgazdasági és ipari áruk 
kereskedelme tarifacsökkentéseinek módozatairól szóló tárgyalásokban annak 
érdekében, hogy a szegényebb fejlődő országoknak lehetőségük legyen iparosodási 
erőfeszítéseik védelmére;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Maria Martens és Anna Záborská

Módosítás: 9
(4a) bekezdés (új)

(4a) hangsúlyozza, hogy a fejlett és a fejlődő országok, de maguk a fejlődő országok 
közötti kereskedelmi korlátok is akadályozzák a fenntartható fejlődést, és hogy a 
mezőgazdasági és nem mezőgazdasági piachoz való hozzáféréssel kapcsolatos WTO-
tárgyalásokat fel kell gyorsítani, amilyen hamar csak lehet; úgy véli, hogy nem csak 
az észak-déli, de a dél-déli piac megnyitása is nélkülözhetetlen; rámutat, hogy a 
preferencialeépítés problémájával is foglalkozni kell;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken

Módosítás: 10
(5) bekezdés

(5) üdvözli a mezőgazdasági exporttámogatások 2013-ig történő megszüntetésére 
vonatkozó határozatot; emlékeztet arra, hogy a közös agrárpolitika kiadásai 2005-
ben az EU teljes költségvetésének 37%-át tették ki, ami a tagállamok GDP-jének 
0,43%-a, emlékeztet arra, hogy az exporttámogatások az Európai Unió teljes 
agrártámogatásának csak 3,5%-át teszik ki; felszólítja ezért a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő olyan javaslatokat, amelyek továbbviszik a 2003-as mezőgazdasági 
reformokat a mezőgazdasági támogatások teljes lekapcsolásával; ugyanakkor arra is 
felszólítja a Bizottságot, hogy elemezze az EU összes mezőgazdasági támogatásának 
különösen a fejlődő országokra kifejtett kereskedelmi hatásait, és ennek alapján 
nyújtson be javaslatokat az EU összes mezőgazdasági támogatásának csökkentésére, 
valamint a különálló nemzeti támogatási rendelkezések csökkentésére;

Or. da

Módosítás, előterjesztette: Maria Martens és Anna Záborská

Módosítás: 11
(5) bekezdés

(5) Üdvözli a mezőgazdasági exporttámogatások 2013-ig történő megszüntetésére 
vonatkozó határozatot; mindamellett sürgeti a Bizottságot, hogy folytassa a 
tárgyalásokat azon módozatok véglegesítéséről, amelyek révén csökkenthetők a hazai 
mezőgazdasági támogatások és vámok minden iparosodott országban;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Luisa Morgantini és Gabriele Zimmer

Módosítás: 12
(5) bekezdés

(5) üdvözli a mezőgazdasági exporttámogatások 2013-ig történő megszüntetésére 
vonatkozó határozatot és ismételten a meghozott határozatok megvalósításának 
messzemenő előtérbe helyezésére sürget; mindamellett sürgeti a Bizottságot, hogy 
folytassa a tárgyalásokat azon módozatok véglegesítéséről, amelyek révén 
csökkenthetők a hazai mezőgazdasági támogatások és vámok, mivel ezek az 
exporttámogatások az Európai Unió teljes agrártámogatásának csak 3,5%-át teszik ki;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Maria Martens és Anna Záborská

Módosítás: 13
(5a) bekezdés (új)

(5a) hangsúlyozza a szolgáltatók számára a piachoz való hozzáférés kibővítésének 
szükségességét a fejlődő országok számára is, megőrizve közben minden WTO-tag 
saját szolgáltatási ágazata szabályozásának képességét a GATS-egyezménnyel 
összhangban, beleértve egyes ágazatok kivételének lehetőségét is, mint például az 
egészségügyi, oktatási és audiovizuális szolgáltatásoké;. sajnálja, hogy a WTO-
tárgyalásokon ezidáig nem jöttek létre specifikus szolgáltatási keretek, különösen 
azokban az ágazatokban, amelyek a fejlődő országok exportlehetőségei számára 
érdekesek; jelentős előrehaladásra szólít fel e területen;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Margrietus van den Berg

Módosítás: 14
(5a) bekezdés (új)

(5a) hangsúlyozza az olyan nyersanyagok, mint a cukor, a banán és a gyapot fejlődő 
országok számára való fontosságát; felszólítja az Európai Uniót, hogy ajánlja fel a 
fejlődő országoknak a szükséges segítséget cukorágazatuk reformjához, egyéb 
forrásokkal történő finanszírozással; helyteleníti a hongkongi gyapotprobléma 
hatékony megoldásának hiányát;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Margrietus van den Berg

Módosítás: 15
(6) bekezdés

(6) Üdvözli a „kereskedelmi vonatkozású támogatási” program körének  kibővítését, 
amely nem korlátozódik a legkevésbé fejlett országokra (LDC-k), hanem más fejlődő 
országokra is kiterjed; helyteleníti azonban, hogy ezt a korábban jóváhagyott 
támogatást, most ahhoz a feltételhez kötik, hogy a támogatás kedvezményezettjei 
további kereskedelmi engedményeket biztosítsanak; hangsúlyozza, hogy ezt a segélyt 
új pénzzel kell finanszírozni és nem szabad, hogy már más fejlesztési 
kezdeményezések, mint például a millenniumi fejlesztési célok számára elkülönített 
források átcsoportosításával járjon;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Luisa Morgantini és Gabriele Zimmer

Módosítás: 16
(6) bekezdés

(6) üdvözli a „kereskedelmi vonatkozású támogatási” program körének  kibővítését, 
amely nem korlátozódik a legkevésbé fejlett országokra (LDC-k), hanem más fejlődő 
országokra is kiterjed; helyteleníti azonban, hogy ezt a korábban jóváhagyott 
támogatást, most ahhoz a feltételhez kötik, hogy a támogatás kedvezményezettjei 
további kereskedelmi engedményeket biztosítsanak; hangsúlyozza, hogy ezt a 
segítséget nem átcsoportosítás, hanem az eszközök megemelése révén kell 
finanszírozni;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Frithjof Schmidt

Módosítás: 17
(6) bekezdés

(6) Üdvözli a „kereskedelmi vonatkozású támogatási” program körének  kibővítését, 
amely nem korlátozódik a legkevésbé fejlett országokra (LDC-k), hanem más fejlődő 
országokra is kiterjed; helyteleníti azonban, hogy ezt a korábban jóváhagyott 
támogatást, most ahhoz a feltételhez kötik, hogy a támogatás kedvezményezettjei 
további kereskedelmi engedményeket biztosítsanak; emlékeztet arra, hogy a 
„kereskedelmi vonatkozású támogatásokat” nem szabad más fejlesztési 
kezdeményezések, mint például a millenniumi fejlesztési célok forrásaitól történő 
elvonással finanszírozni;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Maria Martens és Anna Záborská

Módosítás: 18
(6) bekezdés

(6) Üdvözli a „kereskedelmi vonatkozású támogatási” program körének  kibővítését, 
amely nem korlátozódik a legkevésbé fejlett országokra (LDC-k), hanem más fejlődő 
országokra is kiterjed; (törlés);

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Margrietus van den Berg

Módosítás: 19
(6a) bekezdés (új)

(6a) elutasítja a WTO-ban a szolgáltatásnyújtás módjáról szóló tárgyalásokban 
bejelentett csúszást, ahol a hagyományos alulról felfelé zajló kereslet-kínálat 
megközelítést többoldalú tárgyalásokkal helyettesítik; ragaszkodik ahhoz, hogy 
ennek nem szabad gyengítenie a szegényebb országok pozícióját úgy, hogy nyomást 
gyakorol rájuk további szolgáltatási ágazatok liberalizálása tekintetében és 
hangsúlyozza, hogy a szolgáltatásokról szóló tárgyalásokban semmi sem 
kockáztathatja a tagállamok azon jogát, hogy saját közszolgáltatásaikat 
szabályozzák;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Frithjof Schmidt

Módosítás: 20
(6b) bekezdés (új)

(6a) tudomásul veszi a Hongkongban aláírt fejlesztési csomagot; sajnálja, hogy a 
legkevésbé fejlett országok termékeinek a fejlett országok piacaira történő vám- és 
kvótamentes bejutásának odaítélése a tarifaszintek mintegy 3%-ának kizárását teszi 
lehetővé, ami jelentősen csökkenti a legkevésbé fejlett országok nyereségeit; 
felszólítja az összes fejlett és élenjáró fejlődő országot, hogy kövessék az EU 
„Mindent, csak fegyvert nem”–kezdeményezésének modelljét;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Luisa Morgantini és Gabriele Zimmer

Módosítás: 21
(7) bekezdés

(7) Hangsúlyozza az adósságelengedés fontosságát, amely azon fejlődő országok
adósságainak fokozatos megszüntetése révén valósul meg, amelyek kormánya 
tiszteletben tartja az emberi jogokat és a felelős kormányzás elvét, valamint elsődleges 
fontosságot tulajdonít a szegénység felszámolásának és a gazdasági fejlődésnek;
hangsúlyozza azonban a fontos szerepet, amit az európai intézményeknek és a 
tagállamoknak kell játszaniuk a nemzetközi pénzügyi intézményekben, hogy 
elkerüljék további gazdaságilag káros feltételek a fejlődő országokra való kiszabását 
az adósságkönnyítési mechanizmusokhoz való hozzáférés céljából;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Luisa Morgantini és Gabriele Zimmer

Módosítás: 22
(8) bekezdés

(8) Tudomásul veszi az UNCTAD és más intézmények legfrissebb tanulmányait, amelyek 
bizonyítják, hogy a legkevésbé fejlett országokban (LDC-k) végrehajtott átfogó 
kereskedelmi liberalizációt nem kellőképpen használták fel a szegénység tartós és 
jelentős csökkentésére, és az hozzájárult a fejlődő – különösen az afrikai – országok 
cserearányainak romlásához; figyelmeztet a vámbevételek pótlás nélküli, gyors, 
kényszerű piacnyitáson keresztül történő elvesztésének katasztrofális hatására ezen 
országok számára és hangsúlyozza ezen országok azon jogát, hogy piacnyitásuknak 
sebességét minden területen maguk határozhassák meg;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Frithjof Schmidt

Módosítás: 23
(8a) bekezdés (új)

(8a) emlékeztet az árucikkek ára stabilizációjának szükségességére, valamint a 
beszerzésirányítási mechanizmusok felülvizsgálatát a nemzetközi árupiacon; 
felszólítja a Bizottságot, hogy támogassa az afrikai WTO-tagok már meglévő 
javaslatait, hogy intézkedjenek, hogy árucikkek árai belekerüljenek a WTO-
tárgyalások jelenlegi szakaszába;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Luisa Morgantini és Gabriele Zimmer

Módosítás: 24
(9) bekezdés

(9) Hangsúlyozza a kereskedelmi vonatkozású kapacitásépítés fontosságát, hogy 
növekedjen az AKCS-országok képessége a szükségletek és stratégiák meghatározása, 
a regionális integrációval kapcsolatos tárgyalások és támogatás, valamint az e 
folyamatban való részvétel tekintetében, különösen a diverzifikáció és a regionális 
integráció támogatása, valamint a liberalizációra a termelés és kínálat, valamint a 
kereskedelmi kapacitás növelésével, illetve a kiigazítási költségek ellensúlyozásával, 
valamint a befektetések vonzására vonatkozó képesség fokozásával történő felkészülés 
céljából, kezdetleges iparuk védelmével;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Frithjof Schmidt

Módosítás: 25
(11) bekezdés

(11) Szükségesnek tartja, hogy kereskedelmi kapcsolatok jöjjenek létre a fejlődő országok 
között a „Dél-Dél” régióközi dimenzió fejlesztése, a helyi piacok kialakulása, 
valamint a lakosság árukhoz és szolgáltatásokhoz való jobb hozzájutása érdekében; e 
tekintetben felszólítja a Bizottságot, hogy gondolja újra a gazdasági partnerségi 
egyezmények keretében létrehozott regionális csoportosításokat és alakítsa őket a 
regionális növekedési lehetőségekhez jobban alkalmazkodóvá;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Luisa Morgantini és Gabriele Zimmer

Módosítás: 26
(11) bekezdés

(11) szükségesnek tartja, hogy kereskedelmi kapcsolatok jöjjenek létre a fejlődő országok 
között a „Dél-Dél” régióközi dimenzió fejlesztése, a helyi piacok kialakulása, 
valamint a lakosság árukhoz és szolgáltatásokhoz való jobb hozzájutása érdekében;
különösen azonban az olyan közérdekű szolgáltatások, mint az ivóvízellátás, az 
egészség, az energia, a közlekedés és a képzés nyilvános befektetési programok általi 
biztosítása érdekében a millenniumi fejlesztési célkitűzésekkel összhangban, 
valamint hogy kiemeljük az összes, az általános szolgáltatáskereskedelmi 
megállapodás (GATS) és a gazdasági partnerségi megállapodás keretén belüli 
liberalizációs törekvésből;
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Or. de

Módosítás, előterjesztette: Luisa Morgantini és Gabriele Zimmer

Módosítás: 27
(12) bekezdés

(12) Úgy ítéli meg, hogy nem csupán a kereskedelem, hanem különösen a társadalmi és a 
gazdasági fejlődés, az áruellátással és szolgáltatásnyújtással foglalkozó kis- és 
középvállalkozásokba történő befektetés gyakorolhat hatást a jövőben a jólét 
növelésére; felszólítja különösen az Európai Befektetési Bankot, hogy 
hatékonyabban fejlesszen ki programokat e célcsoport számára;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Luisa Morgantini és Gabriele Zimmer

Módosítás: 28
(12a) bekezdés (új)

(12a) hangsúlyozza a fejlődő országokban a helyi közösségek, a parlamentek és a 
civiltársadalom demokratikus folyamatokba való bevonásának jelentőségét.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Nirj Deva

Módosítás: 29
(12b) bekezdés (új)

(12b) hangsúlyozza a legkevésbé fejlett országoknak a bürokrácia megszüntetésében 
betöltött támogatásának jelentőségét a vállalkozások belföldi ösztönzése és külföldi 
piacok találása érdekében.

Or. en


