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Poprawkę złożył Nirj Deva

Poprawka 1
Ustęp 1

1. podkreśla, że wymiana handlowa może stanowić najskuteczniejszą długofalową 
metodę zmniejszania ubóstwa; uważa jednak, że zwalczanie ubóstwa wymaga przede 
wszystkim radykalnej zmiany polityki zarówno w krajach uprzemysłowionych jak i 
krajach rozwijających się, tak aby zaradzić strukturalnym przyczynom ubóstwa, w 
tym niesprawiedliwym zasadom handlu WTO;

Or. en

Poprawkę złożyły Maria Martens, Anna Záborská

Poprawka 2
Ustęp 1

1. ponownie zaznacza, że wymiana handlowa może stanowić jedną ze skutecznych 
metod zmniejszania ubóstwa; uważa jednak, że zwalczanie ubóstwa wymaga przede 
wszystkim radykalnej zmiany polityki zarówno w krajach uprzemysłowionych jak i 
krajach rozwijających się, tak aby zaradzić strukturalnym przyczynom ubóstwa przy 



PE 371.749v01-00 2/11 AM\606663PL.doc

PL

pomocy sprawiedliwych zasad handlu;

Or. en

Poprawkę złożyły Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer

Poprawka 3
Ustęp 1

1. ponownie zaznacza, że uczciwa wymiana handlowa może stanowić jedną ze 
skutecznych metod zmniejszania ubóstwa; uważa jednak, że zwalczanie ubóstwa 
wymaga przede wszystkim radykalnej zmiany polityki zarówno w krajach 
uprzemysłowionych jak i krajach rozwijających się, tak aby zaradzić strukturalnym 
przyczynom ubóstwa, w tym niesprawiedliwym zasadom światowego handlu, i 
potraktować realizację wszystkich ośmiu milenijnych celów rozwoju ONZ jako 
nadrzędne zadanie podczas obecnych negocjacji w sprawie systemu handlu 
światowego i porozumień o partnerstwie gospodarczym;

Or. de

Poprawkę złożyły Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer

Poprawka 4
Ustęp 2 a (nowy)

2a. wzywa państwa członkowskie, by nie ingerowały w nieuczciwy sposób w warunki 
wymiany handlowej krajów rozwijających się i możliwości rynkowe przedsiębiorstw 
krajów docelowych przy pomocy środków wspierania handlu zagranicznego, a także 
by zaprzestały hamowania realizacji celów związanych z finansowaniem rozwoju 
poprzez tego typu wsparcie;

Or. de

Poprawkę złożyły Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer

Poprawka 5
Ustęp 2 b (nowy)

2b. zauważa, że zgodnie z UNCTAD w 2004 r. ludność 50 najsłabiej rozwiniętych 
państw (LDC), tj. ponad jedna trzecia krajów AKP, stanowiła 11% ludności świata 
(742 miliony), za to jedynie 0,6% światowego PKB;

Or. en
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Poprawkę złożyły Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer

Poprawka 6
Ustęp 3

3. podkreśla znaczenie utrzymania i wzmacniania wielostronnych ram wymiany 
handlowej; z zadowoleniem przyjmuje wezwanie do zmiany art. XXIV GATT i 
przypomina, że w WTO, które jest forum kształtującym oparty na uczciwych zasadach 
system międzynarodowej wymiany handlowej, należy położyć szczególny nacisk na 
zwiększanie zdolności negocjacyjnych krajów rozwijających się w celu umożliwienia 
im lepszego reprezentowania ich interesów handlowych i integracji z globalną 
gospodarką; podkreśla również, że kraje UE i AKP stanowią dostatecznie duży 
podmiot, by domagać się większej elastyczności, a nawet reformy zasad WTO w celu 
uczynienia ich bardziej sprawiedliwymi i lepiej dostosowanymi do potrzeb krajów 
rozwijających się;

Or. en

Poprawkę złożyły Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer

Poprawka 7
Ustęp 3 a (nowy)

3a. wyraża ubolewanie w związku z nieuwzględnieniem w trakcie obecnych negocjacji w 
sprawie porozumień o partnerstwie gospodarczym przyjętego przez Radę, Komisję i 
Parlament Europejskiego konsensusu na rzecz rozwoju i wzywa Komisję do 
większego włączenia w negocjacje DG ds. Rozwoju;

Or. de

Poprawkę złożył Frithjof Schmidt

Poprawka 8
Ustęp 4

4. uważa, że podczas szóstej konferencji ministerialnej Światowej Organizacji Handlu 
poczyniono pewne postępy w związku ze specjalnymi produktami i specjalnym 
mechanizmem ochronnym (SSM) oraz szczególnym i odrębnym traktowaniem (SDT), 
biorąc pod uwagę obawy krajów rozwijających się związane z wpływem wywieranym 
przez liberalizację handlu i zasadę wzajemności, ale podkreśla, że nadal pozostaje 
wiele do zrobienia; podkreśla konieczność pełnego odzwierciedlenia SDT w 
negocjacjach w sprawie warunków obniżenia ceł w handlu produktami rolnymi i 
przemysłowymi w celu umożliwienia biedniejszym krajom rozwijającym się ochrony 
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ich starań na rzecz rozwoju przemysłu;

Or. en

Poprawkę złożyły Maria Martens, Anna Záborská

Poprawka 9
Ustęp 4 a (nowy)

4a. podkreśla, że bariery handlowe między krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się, a 
także między samymi krajami rozwijającymi się stanowią przeszkodę dla 
zrównoważonego rozwoju i że należy jak najszybciej przyspieszyć negocjacje WTO w 
sprawie dostępu do rynku produktów rolnych i innych; uważa za niezbędne nie tylko 
otwarcie rynku między państwami rozwiniętymi a rozwijającymi się (północ-
południe), lecz również wzajemne otwarcie rynków państw rozwijających się 
(południe-południe); zwraca uwagę na potrzebę zajęcia się kwestią osłabienia 
zasady preferencji;

Or. en

Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 10
Ustęp 5

5. z zadowoleniem przyjmuje decyzję o zniesieniu subsydiów wywozowych w 
rolnictwie do 2013 r.; przypomina, że wydatki na wspólną politykę rolną w 2005 r. 
stanowiły 37% całkowitego budżetu UE, co odpowiada 0,43% PNB państw 
członkowskich; przypomina, że subsydia wywozowe stanowią tylko 3,5% całego 
wsparcia przeznaczanego przez UE na rolnictwo; dlatego też wzywa Komisję do 
przedłożenia propozycji służących kontynuacji reformy polityki rolnej z 2003 r. przy
całkowitym wyłączeniu wsparcia przeznaczanego na rolnictwo; ponadto wzywa 
Komisję do przeanalizowania wpływu tego wsparcia na handel, w szczególności w 
krajach rozwijających się, a następnie przedstawienia propozycji dotyczących 
zmniejszenia całkowitego wsparcia przeznaczanego przez UE na rolnictwo i redukcji 
indywidualnych krajowych systemów wsparcia;

Or. da
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Poprawkę złożyły Maria Martens, Anna Záborská

Poprawka 11
Ustęp 5

5. z zadowoleniem przyjmuje decyzję o zniesieniu subsydiów wywozowych w 
rolnictwie do 2013 r.; nalega jednak, aby Komisja kontynuowała debatę nad 
ostatecznym opracowaniem środków zmniejszenia krajowych dotacji rolniczych i 
taryf celnych we wszystkich krajach uprzemysłowionych;

Or. en

Poprawkę złożyły Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer

Poprawka 12
Ustęp 5

5. z zadowoleniem przyjmuje decyzję o zniesieniu subsydiów wywozowych w 
rolnictwie do 2013 r. i ponawia wezwanie do wyraźnego przyspieszenia realizacji 
podjętych decyzji; nalega jednak, aby Komisja kontynuowała debatę nad ostatecznym 
opracowaniem środków zmniejszenia krajowych dotacji rolniczych i taryf celnych, 
gdyż subsydia wywozowe stanowią tylko 3,5% całego wsparcia przeznaczanego przez 
UE na rolnictwo; 

Or. de

Poprawkę złożyły Maria Martens, Anna Záborská

Poprawka 13
Ustęp 5 a (nowy)

5a. podkreśla znaczenie większego dostępu usługodawców do rynku także dla krajów 
rozwijających się przy jednoczesnym zapewnieniu wszystkim członkom WTO 
możliwości regulowania swoich sektorów usługowych zgodnie z układem GATS, z 
możliwością wyłączenia podstawowych sektorów, takich jak usługi audiowizualne, w 
zakresie ochrony zdrowia i edukacji; wyraża ubolewanie, że w ramach 
dotychczasowych negocjacji WTO nie ustanowiono szczegółowych warunków 
ramowych dla usług, zwłaszcza w sektorach mających znaczenie dla możliwości 
wywozowych krajów rozwijających się; wzywa do poczynienia wyraźnego postępu w 
tym zakresie;

Or. en
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Poprawkę złożył Margrietus van den Berg

Poprawka 14
Ustęp 5 a (nowy)

5a. podkreśla znaczenie takich towarów, jak cukier, banany i bawełna dla krajów 
rozwijających się; wzywa Unię Europejską do zaoferowania krajom rozwijającym 
się koniecznej pomocy w reformie ich sektorów cukru, finansowanej w ramach 
dodatkowych środków; wyraża ubolewanie w związku z brakiem skutecznego 
rozwiązania kwestii bawełny w Hongkongu;

Or. en

Poprawkę złożył Margrietus van den Berg

Poprawka 15
Ustęp 6

6. z zadowoleniem przyjmuje poszerzenie zakresu programu „Pomoc na rzecz handlu”, 
który nie został ograniczony do pomocy dla krajów najsłabiej rozwiniętych (LDC), ale 
poszerzony o inne kraje rozwijające się; ubolewa jednak nad faktem, że ta wcześniej 
uzgodniona pomoc została teraz uzależniona od dodatkowych ulg handlowych ze 
strony odbiorców pomocy; podkreśla, że na finansowanie tej pomocy należy 
przeznaczyć nowe pieniądze, a nie dokonywać przesunięć środków przeznaczonych 
na inne inicjatywy rozwojowe, jak na przykład milenijne cele rozwoju;

Or. en

Poprawkę złożyły Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer

Poprawka 16
Ustęp 6

6. z zadowoleniem przyjmuje poszerzenie zakresu programu „Pomoc na rzecz handlu”, 
który nie został ograniczony do pomocy dla krajów najsłabiej rozwiniętych (LDC), ale 
poszerzony o inne kraje rozwijające się; ubolewa jednak nad faktem, że ta wcześniej 
uzgodniona pomoc została teraz uzależniona od dodatkowych ulg handlowych ze 
strony odbiorców pomocy; podkreśla, że pomoc ta nie powinna być finansowana w 
ramach przesunięć środków, lecz poprzez ich zwiększenie;

Or. de
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Poprawkę złożył Frithjof Schmidt

Poprawka 17
Ustęp 6

6. z zadowoleniem przyjmuje poszerzenie zakresu programu „Pomoc na rzecz handlu”, 
który nie został ograniczony do pomocy dla krajów najsłabiej rozwiniętych (LDC), ale 
poszerzony o inne kraje rozwijające się; ubolewa jednak nad faktem, że ta wcześniej 
uzgodniona pomoc została teraz uzależniona od dodatkowych ulg handlowych ze 
strony odbiorców pomocy; przypomina, że program ten nie powinien być 
finansowany ze środków przeznaczonych na inne inicjatywy na rzecz rozwoju, takie
jak milenijne cele rozwoju;

Or. en

Poprawkę złożyły Maria Martens, Anna Záborská

Poprawka 18
Ustęp 6

6. z zadowoleniem przyjmuje poszerzenie zakresu programu „Pomoc na rzecz handlu”, 
który nie został ograniczony do pomocy dla krajów najsłabiej rozwiniętych (LDC), ale 
poszerzony o inne kraje rozwijające się; (skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożył Margrietus van den Berg

Poprawka 19
Ustęp 6 a (nowy)

6a. odrzuca zapowiedzianą zmianę w prowadzeniu negocjacji WTO w sprawie usług, 
przewidującą uzupełnienie tradycyjnej oddolnej metody postulat-oferta
negocjacjami wielostronnymi; podkreśla, że nie powinno to prowadzić do osłabienia
pozycji biedniejszych krajów, zmuszając je do liberalizacji dodatkowych sektorów 
usługowych, i że podczas negocjacji w sprawie usług nic nie powinno zagrozić 
prawu państw członkowskich do regulowania ich usług publicznych;

Or. en
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Poprawkę złożył Frithjof Schmidt

Poprawka 20
Ustęp 6 b (nowy)

6b. przyjmuje do wiadomości przyjęty w Hongkongu pakiet na rzecz rozwoju; wyraża 
ubolewanie w związku z faktem, że przyznanie bezcłowego i nieograniczonego 
dostępu produktów pochodzących z krajów najsłabiej rozwiniętych do rynków 
krajów rozwiniętych umożliwia zwolnienia do 3% taryfy celnej, co znacznie 
zmniejsza korzyści dla krajów najsłabiej rozwiniętych; wzywa wszystkie kraje 
rozwinięte i bardziej zaawansowane kraje rozwijające się do pójścia za przykładem 
unijnej inicjatywy pod hasłem „wszystko oprócz broni”;

Or. en

Poprawkę złożyły Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer

Poprawka 21
Ustęp 7

7. podkreśla znaczenie redukcji zadłużenia poprzez stopniowanie zmniejszanie 
zadłużenia krajów rozwijających się w przypadku tych rządów, które przestrzegają 
praw człowieka i zasady dobrego administrowania oraz nadają priorytetowe znaczenie 
likwidacji ubóstwa i rozwojowi gospodarczemu; podkreśla również ważną rolę, jaką 
instytucje europejskie i państwa członkowskie powinny odgrywać w 
międzynarodowych instytucjach finansowych, aby uniknąć narzucania krajom 
rozwijającym się dalszych, szkodliwych dla gospodarki warunków w celu 
umożliwienia im dostępu do mechanizmów związanych z redukcją zadłużenia;

Or. en

Poprawkę złożyły Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer

Poprawka 22
Ustęp 8

8. odnotowuje ostatnie badania UNCTAD i innych instytucji, wskazujące na to, że 
szeroko zakrojona liberalizacja handlu w krajach najsłabiej rozwiniętych 
niewystarczająco przełożyła się na trwałe i znaczne zmniejszanie ubóstwa, jak 
również, że przyczyniała się do pogorszenia warunków wymiany handlowej w krajach 
rozwijających się, w szczególności w krajach Afryki subsaharyjskiej; ostrzega przed 
katastrofalnymi skutkami całkowitej likwidacji wpływów z ceł dla tych krajów 
poprzez zbyt szybkie i wymuszone otwarcie rynku i podkreśla ich prawo do 
samodzielnego określania tempa otwarcia rynków we wszystkich dziedzinach;
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Or. de

Poprawkę złożył Frithjof Schmidt

Poprawka 23
Ustęp 8 a (nowy)

8a. przypomina o pilnej potrzebie stabilizacji cen towarów oraz analizy mechanizmów 
zarządzania dostawami na międzynarodowych rynkach surowców; wzywa Komisję 
do wsparcia podczas obecnej rundy negocjacji WTO propozycji afrykańskich 
członków WTO dotyczących działań w sprawie cen towarów;

Or. en

Poprawkę złożyły Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer

Poprawka 24
Ustęp 9

9. podkreśla znaczenie budowania potencjału instytucjonalnego w przypadku handlu w 
celu zwiększenia zdolności krajów AKP do określania potrzeb i strategii, negocjacji i 
wspierania integracji regionalnej oraz pomocy udzielanej w tym procesie, z myślą o 
zróżnicowaniu i wspieraniu integracji regionalnej i przygotowaniu do liberalizacji 
poprzez zwiększanie produkcji, zdolności handlowej i dostaw oraz poprzez 
kompensację kosztów dostosowania jak również zwiększenie ich zdolności 
przyciągania inwestycji przy jednoczesnej ochronie nowopowstałych lokalnych 
przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawkę złożył Frithjof Schmidt

Poprawka 25
Ustęp 11

11. uważa za konieczne rozwijanie stosunków handlowych między krajami rozwijającymi 
się, promowanie międzyregionalnej współpracy „południe-południe”, tworzenie 
lokalnych rynków i zwiększenie dostępu ludności do towarów i usług; w tym 
kontekście wzywa Komisję do kontroli regionalnych ugrupowań powstałych w 
ramach negocjacji w sprawie porozumień o partnerstwie gospodarczym i uczynienia 
ich bardziej otwartymi na międzyregionalne możliwości wzrostu gospodarczego;
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Or. en

Poprawkę złożyły Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer

Poprawka 26
Ustęp 11

11. uważa za konieczne rozwijanie stosunków handlowych między krajami rozwijającymi 
się, promowanie międzyregionalnej współpracy „południe-południe”, tworzenie 
lokalnych rynków i zwiększenie dostępu ludności do towarów i usług; w 
szczególności zaś zapewnienie dostępu do usług użyteczności publicznej związanych 
z zaopatrzeniem w wodę pitną, zdrowiem, energią, transportem i edukacją poprzez 
publiczne programy inwestycyjne w kontekście milenijnych celów rozwoju oraz 
eliminacja wszelkich prób liberalizacji w ramach Układu ogólnego w sprawie 
handlu usługami (GATS) i porozumień o partnerstwie gospodarczym;

Or. de

Poprawkę złożyły Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer

Poprawka 27
Ustęp 12

12. uważa, że nie tylko handel, ale zwłaszcza rozwój gospodarczy i społeczny oraz
inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa, które dostarczają towary i usługi, może 
mieć wpływ na pomnażanie bogactwa w przyszłości; wzywa w szczególności 
Europejski Bank Inwestycyjny do większego zaangażowania się w tworzenia 
programów dla tych grup docelowych;

Or. de

Poprawkę złożyły Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer

Poprawka 28
Ustęp 12 a (nowy)

12a. podkreśla potrzebę angażowania lokalnych społeczności, parlamentów i 
społeczeństwa cywilnego w krajach rozwijających się w proces demokratyzacji.
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Or. en

Poprawkę złożył Nirj Deva

Poprawka 29
Ustęp 12 b (nowy)

12b. podkreśla znaczenie wspierania LDC w ograniczaniu biurokracji w celu 
promowania przedsiębiorstw na rynku krajowym oraz na rynkach zagranicznych.

Or. en


