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Pakeitimą pateikė Nirj Deva

Pakeitimas 1
1 dalis

1. Pabrėžia, kad prekyba gali būti veiksmingiausia ilgalaikė priemonė mažinant skurdą; 
tačiau mano, kad siekiant panaikinti skurdą pirmiausia reikia radikaliai keisti politiką 
tiek industrializuotose, tiek besivystančiose šalyse, kad būtų naikinamos struktūrinės 
skurdo priežastys, taip pat neteisingos PPO prekybos taisyklės;

Or. en

Pakeitimą pateikė Maria Martens ir Anna Záborská

Pakeitimas 2
1 dalis

1. pakartoja, kad prekyba gali būti veiksminga priemonė mažinant skurdą; tačiau mano, 
kad siekiant panaikinti skurdą pirmiausia reikia radikaliai keisti politiką tiek 
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industrializuotose, tiek besivystančiose šalyse, kad būtų naikinamos struktūrinės 
skurdo priežastys taikant priimtinas prekybos taisykles; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Luisa Morgantini ir Gabriele Zimmer

Pakeitimas 3
1 dalis

1. pakartoja, kad sąžininga prekyba gali būti veiksminga priemonė mažinant skurdą; 
tačiau mano, kad siekiant panaikinti skurdą pirmiausia reikia radikaliai keisti politiką 
tiek industrializuotose, tiek besivystančiose šalyse, kad būtų naikinamos struktūrinės 
skurdo priežastys, taip pat neteisingos pasaulinės prekybos taisyklės, ir kad visų 
aštuonių JT Tūkstantmečio vystymosi tikslų įgyvendinimas turėtų būti laikomas 
svarbiausiu uždaviniu dabartinėse derybose dėl pasaulinės prekybos sistemos ir 
ekonominės partnerystės sutarčių;

Or. de

Pakeitimą pateikė Luisa Morgantini ir Gabriele Zimmer

Pakeitimas 4
2a dalis (nauja)

2a. ragina valstybes nares nesiimti netinkamų veiksmų prekyboje su besivystančiomis 
šalimis ir nedaryti įtakos bendrovių galimybėms tų šalių vietos rinkose, taikant 
priemones, skatinančias užsienio prekybą, ir daugiau netrukdyti tikslams finansuoti 
vystymąsi naudojant šias priemones;

Or. de

Pakeitimą pateikė Luisa Morgantini ir Gabriele Zimmer

Pakeitimas 5
2b dalis (nauja)

2b. pažymi, kad remiantis Jungtinių Tautų prekybos ir ekonominės plėtros 
konferencijos (UNCTAD) duomenimis, 2004 m. 50 MIŠ – daugiau kaip vienas 
trečdalis AKR šalių – sudarė šiek tiek daugiau negu 11 proc. (742 milijonus) 
pasaulio gyventojų ir vos 0,6 proc. viso pasaulio BVP;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Luisa Morgantini ir Gabriele Zimmer

Pakeitimas 6
3 dalis

3. pabrėžia, kad būtina išlaikyti ir stiprinti daugiašalės prekybos pagrindus; palankiai 
vertina raginimą peržiūrėti GATT XXIV straipsnį ir primena, kad PPO, kaip 
teisingomis taisyklėmis pagrįstos tarptautinės prekybos sistemos kūrimo forumas, turi 
ypač akcentuoti besivystančių šalių derybinių pajėgumų didinimą, kad joms būtų 
suteikta galimybė geriau pateikti ir ginti savo prekybos interesus ir įsitraukti į 
pasaulinę ekonomiką; taip pat pabrėžia, kad ES ir AKR šalys sudaro gana
reikšmingą vienetą reikalauti didesnio lankstumo ir galimos PPO taisyklių 
reformos, siekiant teisingesnio ir geresnio jų pritaikymo besivystančių šalių 
poreikiams;

Or. en

Pakeitimą pateikė Luisa Morgantini ir Gabriele Zimmer

Pakeitimas 7
3a dalis (nauja)

3a. apgailestauja dėl to, kad dabartinėse derybose dėl ekonominės partnerystės sutarčių 
mažai dėmesio skiriama vystymosi politikos Europos sutarimui, kurį priėmė Taryba, 
Komisija ir Parlamentas, ir ragina Komisiją į derybas labiau įtraukti Plėtros 
generalinį direktoratą;

Or. de

Pakeitimą pateikė Frithjof Schmidt

Pakeitimas 8
4 dalis

4. mano, kad PPO 6-osios ministrų konferencijos metu buvo pasiekta šiokia tokia 
pažanga dėl specialiųjų produktų, specialiųjų apsaugos mechanizmų bei specialiųjų ir 
diferencijuotųjų sąlygų, atsižvelgiant į besivystančių šalių susirūpinimą dėl prekybos 
liberalizavimo ir abipusiškumo poveikio; pabrėžia, kad specialiosios ir 
diferencijuotosios sąlygos turi būti visiškai atspindėtos derybose dėl žemės ūkio ir 
pramonės gaminių prekybos tarifų mažinimo modulių, neturtingesnėms 
besivystančioms šalims siekiant geriau apsaugoti savo pramonės vystymą;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Maria Martens ir Anna Záborská

Pakeitimas 9
4a dalis (nauja)

4a. pabrėžia, kad prekybos barjerai tarp išsivysčiusių ir besivystančių šalių ir tarp 
besivystančių šalių yra kliūtis tvariam vystymuisi ir kad derybos PPO dėl žemės ūkio 
ir ne žemės ūkio rinkos prieigos turėtų vykti kiek galima sparčiau; mano, kad yra 
būtinas ne tik „Šiaurės–Pietų“, bet taip pat „Pietų–Pietų“ rinkos atvėrimas; nurodo, 
kad taip pat būtina atsižvelgti ir į lengvatų silpnėjimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 10
5 dalis

5. palankiai vertina sprendimą panaikinti eksporto subsidijas žemės ūkiui iki 2013 m.; 
primena, kad bendrosios žemės ūkio politikos išlaidos 2005 m. sudarė 37 proc. viso 
ES biudžeto, atitinkamai 0,43 proc. valstybių narių BVP; primena, kad eksporto 
subsidijos atitinka tik 3,5 proc. visos ES žemės ūkio paramos; todėl ragina Komisiją 
teikti pasiūlymus, kurie tęstų 2003 m. žemės ūkio reformą, siekiant visiškai 
atsisakyti paramos žemės ūkiui; taip pat ragina Komisiją analizuoti ES žemės ūkio 
paramos poveikį prekybai, ypač su besivystančiomis šalimis, ir tuo remiantis teikti 
pasiūlymus mažinti tiek bendrąją paramą ES žemės ūkiui, tiek paramą pagal 
atskirose valstybėse numatytas programas;

Or. da

Pakeitimą pateikė Maria Martens ir Anna Záborská

Pakeitimas 11
5 dalis

5. palankiai vertina sprendimą panaikinti eksporto subsidijas žemės ūkiui iki 2013 m.; 
tačiau ragina Komisiją tęsti diskusijas dėl modulių įteisinimo, kuriais remiantis gali 
būti mažinamos žemės ūkio vidaus subsidijos ir tarifai visose išvystytos pramonės 
valstybėse;

Or. en

Pakeitimą pateikė Luisa Morgantini ir Gabriele Zimmer
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Pakeitimas 12
5 dalis

5. palankiai vertina sprendimą panaikinti eksporto subsidijas žemės ūkiui iki 2013 m. ir 
dar kartą ragina įgyvendinti jau priimtus sprendimus, gerokai paspartinant jų 
įgyvendinimą; tačiau ragina Komisiją tęsti diskusijas dėl modulių įteisinimo, kuriais 
remiantis gali būti mažinamos žemės ūkio vidaus subsidijos ir tarifai, kadangi šios 
eksporto subsidijos atitinka tik 3,5 proc. visos ES žemės ūkio paramos;

Or. de

Pakeitimą pateikė Maria Martens ir Anna Záborská

Pakeitimas 13
5a dalis (nauja)

5a. pabrėžia rinkos prieigos, tarp jų ir besivystančiose valstybėse, didinimo paslaugų 
teikėjams svarbą, siekiant apsaugoti PPO narių gebėjimą reguliuoti savo paslaugų 
sektorius kaip tai numato GATS, tarp jų numatant galimybes teikti išimtis 
pagrindiniams sektoriams, pvz., sveikatos, švietimo ir garso bei vaizdo paslaugų; 
apgailestauja, kad PPO derybose iki šiol nebuvo numatyta jokios konkrečios 
sistemos paslaugų srityje, ypač tuose sektoriuose, kurie galėtų būti įdomūs 
besivystančioms šalims dėl savo eksporto galimybių; ragina siekti didesnės pažangos 
šioje srityje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Margrietus van den Berg

Pakeitimas 14
5a dalis (nauja)

5a. pabrėžia tokių prekių kaip cukrus, bananai ir medvilnė svarbą besivystančioms 
šalims; ragina Europos Sąjungą siūlyti besivystančioms šalims būtinąją pagalbą jų 
cukraus sektoriaus reformai, finansuojant ją iš papildomų lėšų; apgailestauja dėl to, 
kad Honkonge nebuvo pasiekta veiksmingo medvilnės klausimo sprendimo;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Margrietus van den Berg

Pakeitimas 15
6 dalis

6. palankiai vertina, kad pagalbos prekybai programos taikymas yra išplėstas, 
neapsiribojant mažiausiai išsivysčiusiomis šalimis, bet įtraukiant ir kitas 
besivystančias šalis; tačiau apgailestauja, kad ši anksčiau nustatyta pagalba dabar jau 
tapo sąlyginė ir priklauso nuo pagalbos gavėjams taikomų papildomų prekybos 
nuolaidų; pabrėžia, kad ši pagalba turėtų būti finansuojama ieškant naujų, o ne 
perskirstant tas lėšas, kurios jau yra numatytos kitoms vystymo iniciatyvoms, pvz., 
Tūkstantmečio vystymosi tikslams;

Or. en

Pakeitimą pateikė Luisa Morgantini ir Gabriele Zimmer

Pakeitimas 16
6 dalis

6. palankiai vertina, kad pagalbos prekybai programos taikymas yra išplėstas,
neapsiribojant mažiausiai išsivysčiusiomis šalimis, bet įtraukiant ir kitas 
besivystančias šalis; tačiau apgailestauja, kad ši anksčiau nustatyta pagalba dabar jau 
tapo sąlyginė ir priklauso nuo pagalbos gavėjams taikomų papildomų prekybos 
nuolaidų; pabrėžia, kad ši pagalba turėtų būti finansuojama ne perskirstant, bet 
didinant skiriamas lėšas;

Or. de

Pakeitimą pateikė Frithjof Schmidt

Pakeitimas 17
6 dalis

6. palankiai vertina, kad pagalbos prekybai programos taikymas yra išplėstas, 
neapsiribojant mažiausiai išsivysčiusiomis šalimis, bet įtraukiant ir kitas 
besivystančias šalis; tačiau apgailestauja, kad ši anksčiau nustatyta pagalba dabar jau 
tapo sąlyginė ir priklauso nuo pagalbos gavėjams taikomų papildomų prekybos 
nuolaidų; primena, kad pagalba prekybai neturėtų būti finansuojama naudojant 
kitoms vystymosi iniciatyvoms, tarp jų Tūkstantmečio vystymosi tikslams, skirtų 
lėšų;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Maria Martens ir Anna Záborská

Pakeitimas 18
6 dalis

6. palankiai vertina, kad pagalbos prekybai programos taikymas yra išplėstas, 
neapsiribojant mažiausiai išsivysčiusiomis šalimis, bet įtraukiant ir kitas 
besivystančias šalis (išbraukta);

Or. en

Pakeitimą pateikė Margrietus van den Berg

Pakeitimas 19
6a dalis (nauja)

6a. atmeta paskelbtą pasikeitimą PPO paslaugų derybose keisti tradicinį iš apačios 
kylantį prašymo–pasiūlymo principą daugiašalėmis derybomis; primygtinai 
reikalauja tokiu būdu nesilpninti turtingesnių valstybių pozicijos, darant joms 
spaudimą liberalizuoti papildomus paslaugų sektorius, ir pabrėžia, kad paslaugų 
derybose neturėtų būti nieko, kas keltų riziką valstybių narių teisei reguliuoti jų 
visuomeninių paslaugų sektorių;

Or. en

Pakeitimą pateikė Frithjof Schmidt

Pakeitimas 20
6b dalis (nauja)

6b. pažymi Honkonge priimtą vystymosi priemonių rinkinį; apgailestauja, kad suteikus 
MIŠ produkcijai išsivysčiusių šalių rinkos prieigą be muitų ir kvotų, būtų atsisakyta 
iki 3 proc. tarifų eilučių, kas reikšmingai sumažintų MIŠ gaunamą naudą; ragina 
visas išsivysčiusias ir pažangias besivystančias šalis vadovautis ES iniciatyvos 
„viskas, išskyrus ginklus“ modeliu;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Luisa Morgantini ir Gabriele Zimmer

Pakeitimas 21
7 dalis

7. pabrėžia, kad yra būtina palaipsniui atleisti nuo skolų mokėjimo tas besivystančias 
šalis, kurių vyriausybė gerbia žmogaus teises, laikosi gero valdymo principų ir teikia 
pirmenybę skurdo naikinimui ir ekonomikos vystymui; tačiau pabrėžia tą svarbų 
vaidmenį, kurį finansinėse institucijose turėtų atlikti Europos institucijos ir 
valstybės narės, kuriuo būtų siekiama išvengti tolesnio besivystančioms šalims 
ekonominiu požiūriu žalingų sąlygų taikymo, naudojant skolos nurašymo 
mechanizmus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Luisa Morgantini ir Gabriele Zimmer

Pakeitimas 22
8 dalis

8. atkreipia dėmesį į naujausius Jungtinių Tautų prekybos ir plėtros konferencijos ir kitų 
institucijų tyrimus, kurie rodo, kad plataus masto prekybos liberalizavimu mažiau 
išsivysčiusiose šalyse nebuvo pakankamai pasinaudota ir nebuvo žymiai ir ilgam 
laikui sumažintas skurdas ir kad šis liberalizavimas prisidėjo prie besivystančių šalių, 
ypač Afrikos šalių, prekybos nuosmukio; įspėja dėl katastrofiškų padarinių šioms 
šalims visiškai atsisakant biudžeto pajamų iš muitų dėl pernelyg skuboto ir 
priverstinio rinkos atvėrimo ir pabrėžia šių šalių teisę pačioms nustatyti tempą, kuris 
joms tiktų atveriant savo rinką visuose sektoriuose;

Or. de

Pakeitimą pateikė Frithjof Schmidt

Pakeitimas 23
8a dalis (nauja)

8a. primena būtinybę skubiai stabilizuoti prekių kainas ir persvarstyti tiekimo valdymo 
mechanizmus tarptautinėms prekių rinkoms; ragina Komisiją remti esamus Afrikos 
PPO narių pasiūlymus numatant veiksmus dėl prekių kainų, svarstomų dabartiniu
PPO derybų etapu;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Luisa Morgantini ir Gabriele Zimmer

Pakeitimas 24
9 dalis

9. pabrėžia prekybos dalyvių pajėgumų kūrimo svarbą siekiant stiprinti AKR šalių 
gebėjimus nustatyti poreikius ir strategijas, regioninės integracijos derybų ir rėmimo 
bei paramos šiam procesui svarbą, ypač siekiant įvairinti ir remti regioninę integraciją, 
pasirengti liberalizavimui stiprinant gamybą, tiekimą ir prekybos pajėgumus bei 
kompensuojant sureguliavimo išlaidas, taip pat didinant jų gebėjimus pritraukti 
investicijas, tuo pačiu metu apsaugant jaunas vietos pramonės šakas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Frithjof Schmidt

Pakeitimas 25
11 dalis

11. mano, kad yra būtina plėtoti besivystančių šalių prekybos santykius ir „Pietų–Pietų“ 
regioninę dimensiją, kurti vietos rinkas ir didinti prekių ir paslaugų prieinamumą 
gyventojams; šiuo požiūriu ragina Komisiją peržiūrėti regionines grupes, sudarytas 
derybų dėl ekonominės partnerystės sutarčių (EPS) sistemoje, ir siekti, kad jos būtų 
geriau pritaikytos ekonomikos augimo regionuose galimybėms;

Or. en

Pakeitimą pateikė Luisa Morgantini ir Gabriele Zimmer

Pakeitimas 26
11 dalis

11. mano, kad yra būtina plėtoti besivystančių šalių prekybos santykius ir „Pietų–Pietų“ 
regioninę dimensiją, kurti vietos rinkas ir didinti prekių ir paslaugų prieinamumą 
gyventojams, tačiau ypač užtikrinti pagrindinių paslaugų, pvz., geriamojo vandens, 
sveikatos, energetikos, transporto ir švietimo paslaugų prieinamumą vykdant 
visuomenines investicijų programas, atitinkančias Tūkstantmečio vystymosi tikslus 
(TVT), ir atsisakyti bet kokių dereguliavimo bandymų Bendrojo susitarimo dėl 
prekybos paslaugomis (GATS) ir ekonominės partnerystės sutarčių kontekste;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Luisa Morgantini ir Gabriele Zimmer

Pakeitimas 27
12 dalis

12. mano, kad įtakos gerovės didėjimui ateityje gali turėti ne tik prekyba, bet ypač 
ekonomikos vystymasis, investicijos į mažą ir vidutinio dydžio verslą, kuris aprūpina 
prekėmis ir paslaugomis; ypač ragina Europos investicijų banką vykdyti daugiau 
šioms grupėms numatytų programų.

Or. de

Pakeitimą pateikė Luisa Morgantini ir Gabriele Zimmer

Pakeitimas 28
12a dalis (nauja)

12a. pabrėžia vietos bendruomenių, parlamentų ir pilietinės visuomenės dalyvavimo 
demokratiniuose procesuose svarbą.

Or. en

Pakeitimą pateikė Nirj Deva

Pakeitimas 29
12b dalis (nauja)

12b. pabrėžia paramos MIŠ šalinant biurokratines kliūtis svarbą, siekiant skatinti vietos 
verslą ir ieškant rinkų užsienyje.

Or. en


