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Pozměňovací návrh 1
Tokia Saïfi

Návrh usnesení
Právní východisko 5 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

s ohledem na sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě a Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru ze 
dne 27. ledna 2012 nazvané „Obchod, 
růst a rozvoj – Uzpůsobení obchodní a 
investiční politiky potřebám zemí, které to 
nejvíce potřebují“ (COM(2012)022),

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Právní východisko 10 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

s ohledem na prohlášení OSN 
o rozvojových cílech tisíciletí, přijaté dne 
8. září 20001,

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Právní východisko 14 a (nové)

                                               
1 http://www.un.org/french/millenaire/ares552f.pdf
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

s ohledem na své usnesení ze dne 25. 
března 2010 o dopadech celosvětové 
finanční a hospodářské krize na rozvojové 
země a rozvojovou spolupráci
(P7_TA(2010)0089),

Or. es

Pozměňovací návrh 4
Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Právní východisko 15 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

s ohledem na zprávu o konzultaci na 
vysoké úrovni, kterou vydala Světová 
zdravotnická organizace dne 19. ledna 
2009 pod názvem „Finanční krize a zdraví 
ve světě“,

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Marietje Schaake

Návrh usnesení
Právní východisko 15 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

s ohledem na své usnesení ze dne 
11. prosince 2012 o strategii digitální 
svobody v zahraniční politice EU, 

Or. en
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Pozměňovací návrh 6
Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Právní východisko 20 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

s ohledem na společnou zprávu 
Mezinárodní organizace práce (MOP) 
a Světové banky ze dne 19. dubna 2012, 
nazvanou „Inventory of Policy Responses 
to the Financial and Economic Crisis“ 
(Seznam politických řešení finanční a 
hospodářské krize),

Or. xm

Pozměňovací návrh 7
Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Právní východisko 20 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

s ohledem na zprávu generálního ředitele 
Mezinárodní organizace práce (MOP) s 
názvem „Nová éra sociální 
spravedlnosti“, vydanou při příležitosti 
100. zasedání Mezinárodní konference 
práce, které se uskutečnilo dne 15. května 
2011,

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Právní východisko 22 a (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

s ohledem na usnesení a závěry 
101. zasedání Mezinárodní konference 
práce, konaného v roce 2012, nazvané 
„Krize zaměstnanosti mládeže: výzva 
k činům“,

Or. fr

Pozměňovací návrh 9
Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že tématem tohoto 
usnesení je posoudit dopad finanční a 
hospodářské krize ve třetích zemích, 
především pak v zemích rozvojových a 
nejméně rozvinutých, ačkoli finanční a 
hospodářská krize má důsledky různého 
rozsahu ve všech oblastech světa;

A. vzhledem k tomu, že v důsledku
finanční krize, jíž čelí země OECD, 
existuje globální hrozba největšího 
zpomalení hospodářské činnosti od 30. let 
20. století; vzhledem k tomu, že podle 
odhadů Světové zdravotnické organizace 
(WHO) se vinou zvyšování nákladů na 
potraviny a energie ocitlo více než 100 
milionů osob v situaci chudoby;

Or. fr

Pozměňovací návrh 10
Rui Tavares

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že tématem tohoto 
usnesení je posoudit dopad finanční a 
hospodářské krize ve třetích zemích, 
především pak v zemích rozvojových a 
nejméně rozvinutých, ačkoli finanční a 

A. vzhledem k tomu, že tématem tohoto 
usnesení je posoudit dopad finanční a 
hospodářské krize ve třetích zemích, 
především pak v zemích rozvojových a 
nejméně rozvinutých, ačkoli finanční a 
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hospodářská krize má důsledky různého 
rozsahu ve všech oblastech světa;

hospodářská krize má důsledky různého 
rozsahu ve všech oblastech světa, včetně 
Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Rui Tavares

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že finanční krize a 
rozpočtový tlak, který vyvíjí na vlády 
některých členských států EU, vyústily ve 
vlnu privatizace, v níž byly společnosti ve 
veřejném vlastnictví prodány státním 
společnostem autoritářských režimů, a 
vytvořil se tak stav finanční závislosti vlád 
těchto členských států EU na třetích 
zemích; vzhledem k tomu, že tato závislost 
má dopady na vývoj situace v oblasti 
lidských práv jak v členském státě a těchto 
zemích, tak v jiných zemích, v nichž 
mohou být změny v diplomatickém vlivu 
EU ve vztahu k dalším světovým 
velmocem rozhodující, pokud jde o 
dodržování a prosazování lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že finanční a 
hospodářská krize je již propojena s krizí 
v celé řadě dalších oblastí, např. s 

B. vzhledem k tomu, že to, co bývá obvykle 
označováno jako „finanční a hospodářská 
krize“, je ve skutečnosti globální 
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potravinovou, energetickou a sociální 
krizí;

systémovou krizí, která postihuje všechny 
sektory společnosti a dopadá na všechny 
oblasti: politickou, sociální, 
environmentální, potravinovou, 
energetickou atd.;

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Jean Roatta

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že finanční a 
hospodářská krize je již propojena s krizí 
v celé řadě dalších oblastí, např. s 
potravinovou, energetickou a sociální krizí;

B. vzhledem k tomu, že finanční krize byla 
příčinou krize hospodářské, která poté 
způsobila celou řadu dalších krizí, např. 
potravinovou, energetickou a sociální krizi;

Or. fr

Pozměňovací návrh 14
Rui Tavares

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že finanční a 
hospodářská krize je již propojena s krizí 
v celé řadě dalších oblastí, např. s 
potravinovou, energetickou a sociální krizí;

B. vzhledem k tomu, že finanční a 
hospodářská krize je již propojena s krizí 
v celé řadě dalších oblastí, např. s 
potravinovou, ekologickou, energetickou a 
sociální krizí;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Tokia Saïfi
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že finanční a 
hospodářská krize je již propojena s krizí 
v celé řadě dalších oblastí, např. s 
potravinovou, energetickou a sociální krizí;

B. vzhledem k tomu, že finanční a 
hospodářská krize je již propojena s krizí 
v celé řadě dalších oblastí, např. s 
potravinovou, energetickou, 
environmentální a sociální krizí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že finanční a 
hospodářská krize je již propojena s krizí 
v celé řadě dalších oblastí, např. s 
potravinovou, energetickou a sociální krizí;

B. vzhledem k tomu, že finanční a 
hospodářská krize je již propojena s krizí 
v celé řadě dalších oblastí, např. s 
potravinovou, energetickou, sociální 
a environmentální krizí;

Or. es

Pozměňovací návrh 17
Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že na rozdíl od 
předchozích krizí z let 1980 a 1990, které 
měly počátek v rozvojových zemích, 
současná krize začala v průmyslových 
zemích; vzhledem k tomu, že 
v rozvojových zemích se veškeré důsledky 
této krize zatím neprojevily, avšak hrozí, 
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že krize velmi výrazně zhorší situaci 
v nejchudších zemích planety, které již 
nyní čelí vleklým finančním obtížím; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Rui Tavares

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. zatímco kořeny krize spočívají v každé 
zemi v odlišných faktorech, existuje zde 
nepopiratelně spojitost mezi korupcí a 
finanční krizí; vzhledem k tomu, že 
korupce brání demokracii a právnímu 
státu a má přímý dopad na obyvatelstvo, 
neboť zvyšuje ceny veřejných služeb, 
snižuje jejich kvalitu a často brání 
přístupu chudých lidí k vodě, vzdělávání, 
zdravotní péči a mnoha dalším klíčovým 
službám;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že finanční a 
hospodářská krize nejvíce postihla 
rozvojové a nejméně rozvinuté země, což 
se projevuje klesající poptávkou po jejich 
vývozu, vysokou mírou zadlužení, rizikem 
poklesu přílivu přímých zahraničních 
investic a snižující se oficiální rozvojovou 
pomocí, v důsledku čehož dochází k 

D. vzhledem k tomu, že finanční a 
hospodářská krize nejvíce postihla nejméně 
rozvinuté země, což se projevuje klesající 
poptávkou po jejich vývozu, vysokou 
mírou zadlužení způsobenou především 
politikami, které byly tyto země donuceny 
vést v předchozí době, rizikem poklesu 
přílivu přímých zahraničních investic a 
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problémům při naplňování lidských práv, 
neboť k zajištění sociálních a 
ekonomických práv je k dispozici méně 
zdrojů a více lidí upadá do chudoby;

snižující se oficiální rozvojovou pomocí, 
v důsledku čehož dochází k rozpočtovým 
omezením a k problémům při naplňování 
lidských práv, zejména ekonomických,
sociálních a kulturních práv, a více 
lidí upadá do chudoby;

Or. fr

Pozměňovací návrh 20
Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že finanční a 
hospodářská krize nejvíce postihla 
rozvojové a nejméně rozvinuté země, což 
se projevuje klesající poptávkou po jejich 
vývozu, vysokou mírou zadlužení, rizikem 
poklesu přílivu přímých zahraničních 
investic a snižující se oficiální rozvojovou 
pomocí, v důsledku čehož dochází k 
problémům při naplňování lidských práv, 
neboť k zajištění sociálních a 
ekonomických práv je k dispozici méně 
zdrojů a více lidí upadá do chudoby;

D. vzhledem k tomu, že finanční a 
hospodářská krize postihla rozvojové a 
nejméně rozvinuté země, což se projevuje 
klesající poptávkou po jejich vývozu, 
vysokou mírou zadlužení, rizikem poklesu 
přílivu přímých zahraničních investic a 
snižující se oficiální rozvojovou pomocí a 
má dopad také na lidská práva, neboť k 
zajištění sociálních a ekonomických práv je 
k dispozici méně zdrojů a více lidí upadá 
do chudoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Jean Roatta

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že celosvětová 
hospodářská krize oslabila růst životní 
úrovně, kterého bylo v rozvojovém světě 
dosaženo v období deseti let před krizí, a 

E. vzhledem k tomu, že celosvětová 
hospodářská krize výrazně změnila životní 
úroveň, které bylo v rozvojovém světě 
dosaženo v posledních deseti letech, a 
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vzhledem k tomu, že ve čtvrtině 
rozvojových ekonomik vzrostla míra 
nerovnosti, což omezuje přístup lidí 
ke vzdělávání, potravinám, půdě a úvěrům;

vzhledem k tomu, že ve čtvrtině 
rozvojových ekonomik vzrostla míra 
nerovnosti, což omezuje přístup lidí 
ke vzdělávání, potravinám, půdě a úvěrům;

Or. fr

Pozměňovací návrh 22
Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že podle prací 
Mezinárodního úřadu práce je 30 % 
světového bohatství rozděleno mezi 80 % 
světového obyvatelstva, souhrn příjmů 
61 milionů nejbohatších osob odpovídá 
souhrnu příjmů 3,5 miliardy nejchudších 
osob a krize potvrdila nebezpečí 
vyplývající ze současné globalizace 
a zvýraznila již nyní propastné sociální 
rozdíly, a to ve prospěch nejvyšších 
příjmů, jejichž růst je ve srovnání 
s průměrnými příjmy doslova závratný;

Or. fr

Pozměňovací návrh 23
Tokia Saïfi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že se celkový objem 
oficiální rozvojové pomoci ze strany EU 
snížil z 53,5 miliardy EUR v roce 2010 na 
53,1 miliardy EUR v roce 2011, míra této 
pomoci tedy klesla na 0,42 % HND, 

F. vzhledem k tomu, že se celkový objem 
oficiální rozvojové pomoci ze strany EU 
snížil z 53,5 miliardy EUR v roce 2010 na 
53,1 miliardy EUR v roce 2011, míra této 
pomoci tedy klesla na 0,42 % HND, 
přičemž v roce 2010 činila 0,44 % HND; 
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přičemž v roce 2010 činila 0,44 % HND; vzhledem k tomu, že EU a její členské 
státy přesto zůstávají hlavními světovými 
dárci oficiální rozvojové pomoci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 24
Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že EU uzavírá 
s partnerskými zeměmi obchodní dohody, 
jejichž cílem je mimo jiné podporovat a 
rozšiřovat obchod a investice a zlepšit 
přístup na trh, aby se prohloubila 
hospodářská integrace, snížila chudoba, 
vytvořily nové pracovní příležitosti, 
zlepšily pracovní podmínky a zvýšila se
životní úroveň, což v konečném důsledku 
přispěje k naplnění lidských práv;

G. vzhledem k tomu, že EU uzavírá 
s partnerskými zeměmi obchodní dohody, 
které však nesplnily své cíle v oblasti 
hospodářské integrace, vymýcení chudoby, 
vytvoření nových pracovních příležitostí, 
zlepšení pracovních podmínek a zvýšení 
životní úrovně a které dokonce mohly vést 
k porušování základních ekonomických 
a sociálních práv, ke zbídačení dotčených 
skupin obyvatelstva a k uzurpaci zdrojů 
nadnárodními podniky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 25
Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že EU uzavírá 
s partnerskými zeměmi obchodní dohody, 
jejichž cílem je mimo jiné podporovat a 
rozšiřovat obchod a investice a zlepšit 
přístup na trh, aby se prohloubila 
hospodářská integrace, snížila chudoba, 
vytvořily nové pracovní příležitosti, 
zlepšily pracovní podmínky a zvýšila se 

G. vzhledem k tomu, že EU uzavírá 
s partnerskými zeměmi obchodní dohody, 
jejichž cílem je mimo jiné podporovat a 
rozšiřovat obchod a investice a zlepšit 
přístup na trh, aby se prohloubila 
hospodářská integrace a sociální 
soudržnost, snížila chudoba, vytvořily 
nové pracovní příležitosti, zlepšily 
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životní úroveň, což v konečném důsledku 
přispěje k naplnění lidských práv;

pracovní podmínky a zvýšila se životní 
úroveň, což v konečném důsledku přispěje 
k naplnění lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Tokia Saïfi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že EU uzavírá 
s partnerskými zeměmi obchodní dohody, 
jejichž cílem je mimo jiné podporovat a 
rozšiřovat obchod a investice a zlepšit 
přístup na trh, aby se prohloubila 
hospodářská integrace, snížila chudoba, 
vytvořily nové pracovní příležitosti, 
zlepšily pracovní podmínky a zvýšila se 
životní úroveň, což v konečném důsledku 
přispěje k naplnění lidských práv;

G. vzhledem k tomu, že EU uzavírá 
s partnerskými zeměmi obchodní dohody, 
jejichž cílem je mimo jiné podporovat a 
rozšiřovat obchod a investice a zlepšit 
přístup na trh, aby se prohloubily 
hospodářský růst a integrace, snížila 
chudoba, vytvořily nové pracovní 
příležitosti, zlepšily pracovní podmínky a 
zvýšila se životní úroveň, což v konečném 
důsledku přispěje k naplnění lidských práv;

Or. fr

Pozměňovací návrh 27
Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že EU uzavírá 
s partnerskými zeměmi obchodní dohody, 
jejichž cílem je mimo jiné podporovat a 
rozšiřovat obchod a investice a zlepšit 
přístup na trh, aby se prohloubila 
hospodářská integrace, snížila chudoba, 
vytvořily nové pracovní příležitosti, 
zlepšily pracovní podmínky a zvýšila se 
životní úroveň, což v konečném důsledku 

G. vzhledem k tomu, že EU uzavírá 
s partnerskými zeměmi obchodní dohody, 
jejichž cílem je mimo jiné podporovat a 
rozšiřovat obchod a investice a zlepšit 
přístup na trh, aby se prohloubila 
hospodářská spolupráce, snížila chudoba, 
vytvořily nové pracovní příležitosti, 
zlepšily pracovní podmínky a zvýšila se 
životní úroveň, což v konečném důsledku 
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přispěje k naplnění lidských práv; přispěje k naplnění lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že je nutné zaručit 
řádné sledování a praktické prosazování
doložky o lidských právech, jež je součástí 
každé obchodní dohody; vzhledem k tomu, 
že jakékoli systematické porušování 
doložky o lidských právech zahrnuté do 
obchodních dohod EU opravňuje každou 
smluvní stranu k přijetí „vhodných 
opatření“, jež mohou zahrnovat úplné či 
částečné pozastavení nebo ukončení 
platnosti dohody;

H. vzhledem k tomu, že doložky 
o demokracii a lidských právech, které 
jsou součástí různých druhů dohod 
uzavíraných mezi EU a třetími zeměmi, by 
měly být pro Unii i partnerské země 
skutečně právně závazné, avšak zpravidla 
zůstávají nenaplněny;

Or. fr

Pozměňovací návrh 29
Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že je nutné zaručit 
řádné sledování a praktické prosazování 
doložky o lidských právech, jež je součástí 
každé obchodní dohody; vzhledem k tomu, 
že jakékoli systematické porušování 
doložky o lidských právech zahrnuté do 
obchodních dohod EU opravňuje každou 
smluvní stranu k přijetí „vhodných 
opatření“, jež mohou zahrnovat úplné či 
částečné pozastavení nebo ukončení 

H. vzhledem k tomu, že je nutné zaručit 
řádné sledování a praktické prosazování 
doložky o lidských právech, jež je součástí 
každé obchodní dohody; vzhledem k tomu, 
že jakékoli systematické porušování 
doložky o lidských právech zahrnuté do 
obchodních dohod EU opravňuje každou 
smluvní stranu k přijetí „vhodných 
opatření“, jež mohou zahrnovat úplné či 
částečné pozastavení nebo ukončení 



PE502.039v01-00 16/64 AM\922223CS.doc

CS

platnosti dohody; platnosti dohody nebo zavedení omezení;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že iniciativa pro 
pomoc na podporu obchodu má kladné 
výsledky, a přispívá tak k rozvoji lepších 
obchodních kapacit a hospodářské 
infrastruktury v partnerských zemích;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 31
Ana Gomes, David Martin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že jednou z příčin 
finanční krize je nezavedení 
odpovídajících opatření k prevenci, 
odhalování a vykořeňování legálních a 
nelegálních podob korupce; vzhledem k 
tomu, že všeobecně rozšířená korupce ve 
veřejném a soukromém sektoru v 
rozvojových i ve vyspělých zemích brání 
účinné, široké a rovnocenné ochraně a 
prosazování občanských, politických a 
sociálních práv; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 32
Rui Tavares

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že stávající 
hospodářská krize má závažné dopady na 
pomoc v oblasti demokracie a správy věcí 
veřejných ze strany Evropské unie a 
dalších velkých dárců; vzhledem k tomu, 
že potíže dárcovských zemí mohou vést k 
omezení pomoci v zámoří, ale vzhledem k 
tomu, že v důsledku celosvětové krize je 
zachování podpory politických reforem a 
demokratického rozvoje ve třetích zemích 
tím spíše důležité;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že lidé žijící 
v chudobě potřebují účinný a finančně 
dostupný přístup ke spravedlnosti, aby 
měli možnost domáhat se svých práv nebo 
napadat případy porušování lidských práv 
spáchaných vůči nim; vzhledem k tomu, že 
v důsledku nedostatečného přístupu
k spravedlivému procesu a soudnímu řízení 
se prohlubuje jejich hospodářská a 
sociální nejistota;

K. vzhledem k tomu, že skutečný 
a nestranný přístup ke spravedlnosti 
představuje základní právo všech mužů 
i žen a že je zapotřebí, aby osoby, které se 
ocitly v situaci tělesné, duševní či finanční 
zranitelnosti, měly možnost domáhat se 
svých práv nebo napadat případy 
porušování lidských práv spáchaných vůči 
nim vzhledem k tomu, že přístup 
k spravedlivému procesu a soudnímu řízení 
je nezbytnou podmínkou toho, aby mohly 
tyto osoby uplatňovat svá práva v plném 
rozsahu;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 34
Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že lidé žijící 
v chudobě potřebují účinný a finančně 
dostupný přístup ke spravedlnosti, aby měli 
možnost domáhat se svých práv nebo 
napadat případy porušování lidských práv 
spáchaných vůči nim; vzhledem k tomu, že 
v důsledku nedostatečného přístupu 
k spravedlivému procesu a soudnímu řízení 
se prohlubuje jejich hospodářská a sociální 
nejistota;

K. vzhledem k tomu, že lidé žijící 
v chudobě potřebují účinný a finančně 
dostupný přístup ke spravedlnosti, aby měli 
možnost domáhat se svých práv nebo 
napadat případy porušování lidských práv 
spáchaných vůči nim; vzhledem k tomu, že 
v důsledku nedostatečného přístupu 
k spravedlivému procesu a soudnímu 
řízení, což je samo o sobě porušováním 
lidských práv, se prohlubuje hospodářská a 
sociální nejistota lidí;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že lidé žijící 
v chudobě potřebují účinný a finančně 
dostupný přístup ke spravedlnosti, aby měli 
možnost domáhat se svých práv nebo 
napadat případy porušování lidských práv 
spáchaných vůči nim; vzhledem k tomu, že 
v důsledku nedostatečného přístupu 
k spravedlivému procesu a soudnímu řízení 
se prohlubuje jejich hospodářská a sociální 
nejistota;

K. vzhledem k tomu, že lidé žijící 
v chudobě a bezbrannosti potřebují účinný 
a finančně dostupný přístup ke 
spravedlnosti, aby měli možnost domáhat 
se svých práv nebo napadat případy 
porušování lidských práv spáchaných vůči 
nim; vzhledem k tomu, že v důsledku 
nedostatečného přístupu k spravedlivému 
procesu a soudnímu řízení se prohlubuje 
jejich hospodářská a sociální nejistota;

Or. es
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Pozměňovací návrh 36
Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že v roce 2012 dosáhl 
počet nezaměstnaných na celém světě 200 
milionů lidí, což představuje nárůst o 27 
milionů lidí od začátku krize v roce 2008, 
ohrožuje právo pracovat a vede k poklesu 
příjmů domácností; vzhledem k tomu, že 
nezaměstnanost nejen vede k problémům 
v oblasti tělesného zdraví a k horším 
ekonomickým podmínkám, ale má i přímý 
dopad na duševní zdraví a může být 
důvodem nízké sebeúcty, což často 
vyvolává deprese, a vede dokonce i 
k sebevraždám;

L. vzhledem k tomu, že v roce 2012 dosáhl 
počet nezaměstnaných na celém světě 200 
milionů lidí, což představuje nárůst o 27 
milionů lidí od začátku krize v roce 2008, 
ohrožuje právo pracovat a vede k poklesu 
příjmů domácností; 

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Jean Roatta

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že v roce 2012 dosáhl 
počet nezaměstnaných na celém světě 200 
milionů lidí, což představuje nárůst o 27 
milionů lidí od začátku krize v roce 2008, 
ohrožuje právo pracovat a vede k poklesu 
příjmů domácností; vzhledem k tomu, že 
nezaměstnanost nejen vede k problémům 
v oblasti tělesného zdraví a k horším 
ekonomickým podmínkám, ale má i přímý
dopad na duševní zdraví a může být 
důvodem nízké sebeúcty, což často 
vyvolává deprese, a vede dokonce i 
k sebevraždám;

L. vzhledem k tomu, že v roce 2012 dosáhl 
počet nezaměstnaných na celém světě 200 
milionů lidí, což představuje nárůst o 27 
milionů lidí od začátku krize v roce 2008, 
ohrožuje právo pracovat a vede k poklesu 
příjmů domácností; vzhledem k tomu, že 
zhoršení ekonomických podmínek
a nezaměstnanost mohou mít dopad na 
zdraví jednotlivců, což může vést ke ztrátě 
sebedůvěry a dokonce i k depresím;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 38
Jean Roatta

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že ženy se na 
pracovišti ve srovnání s muži často 
setkávají s nerovným zacházením, ať již 
jde o jejich propouštění, dávky sociálního 
zabezpečení a opětovné zaměstnávání;
vzhledem k tomu, že muži jsou nuceni 
zvyšovat svou pracovní zátěž, neboť jejich 
práce je obecně považována za primární 
zdroj příjmu domácnosti;

N. vzhledem k rozdílům mezi muži 
a ženami, které mohou existovat v oblasti 
práce; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 39
Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že ženy se na 
pracovišti ve srovnání s muži často 
setkávají s nerovným zacházením, ať již 
jde o jejich propouštění, dávky sociálního 
zabezpečení a opětovné zaměstnávání; 
vzhledem k tomu, že muži jsou nuceni 
zvyšovat svou pracovní zátěž, neboť jejich 
práce je obecně považována za primární 
zdroj příjmu domácnosti;

N. vzhledem k tomu, že ženy se na 
pracovišti ve srovnání s muži často 
setkávají s nerovným zacházením, ať již 
jde o jejich propouštění, dávky sociálního 
zabezpečení a opětovné zaměstnávání; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 40
Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že ženy se na 
pracovišti ve srovnání s muži často 
setkávají s nerovným zacházením, ať již 
jde o jejich propouštění, dávky sociálního 
zabezpečení a opětovné zaměstnávání; 
vzhledem k tomu, že muži jsou nuceni 
zvyšovat svou pracovní zátěž, neboť jejich 
práce je obecně považována za primární 
zdroj příjmu domácnosti;

N. vzhledem k tomu, že ženy se na 
pracovišti ve srovnání s muži často 
setkávají s nerovným zacházením, ať již 
jde o jejich přístup k pracovním místům,
propouštění, dávky sociálního zabezpečení 
a opětovné zaměstnávání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 41
Jean Roatta

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

O. vzhledem k tomu, že v důsledku 
sociálně-hospodářské krize roste 
v rodinách napětí, jež vede k vyššímu 
počtu případů špatného zacházení a 
k domácímu násilí většinou na ženách a 
dětech;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 42
Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

O. vzhledem k tomu, že v důsledku 
sociálně-hospodářské krize roste 
v rodinách napětí, jež vede k vyššímu 
počtu případů špatného zacházení a 
k domácímu násilí většinou na ženách a 
dětech;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

O. vzhledem k tomu, že v důsledku 
sociálně-hospodářské krize roste 
v rodinách napětí, jež vede k vyššímu 
počtu případů špatného zacházení a 
k domácímu násilí většinou na ženách a 
dětech;

O. vzhledem k tomu, že špatné zacházení 
a domácí násilí páchané většinou na 
ženách a dětech může být zhoršováno 
zvýšeným napětím způsobeným 
ekonomickými a sociálními dopady krize;

Or. fr

Pozměňovací návrh 44
Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

P. vzhledem k tomu, že krize má 
nepřiměřený dopad na mladé lidi, již nově 
vstupují na trh práce, na němž jsou 
zaměstnáváni jako poslední a propouštěni 
jako první; vzhledem k tomu, že v roce 
2011 bylo na celém světě 74,8 milionu 
nezaměstnaných mladých lidí ve věku 15–

P. vzhledem k tomu, že krize má 
nepřiměřený dopad na mladé lidi; 
vzhledem k tomu, že v roce 2011 bylo na 
celém světě 74,8 milionu nezaměstnaných 
mladých lidí ve věku 15–24 let, což 
představuje nárůst o více než 4 miliony 
osob od roku 2007, přičemž mimořádně 
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24 let, což představuje nárůst o více než 4 
miliony osob od roku 2007, přičemž 
mimořádně vysoká míra nezaměstnanosti 
je v zemích Blízkého východu a severní 
Afriky;

vysoká míra nezaměstnanosti je v zemích 
Blízkého východu a severní Afriky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 45
Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod odůvodnění R

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

R. vzhledem k tomu, že finanční 
a hospodářská krize má dopad zejména na 
děti a že jejich situaci často zhoršuje 
zranitelnost a rizika, s nimiž se osoby, 
které o ně pečují, potýkají;

R. vzhledem k tomu, že finanční 
a hospodářská krize má dopad zejména na 
děti;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění T a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ta. vzhledem k tomu, že menšinové 
skupiny ze třetích zemí jsou často terčem 
diskriminace, a jejich přístup k sociálním 
právům je tak v souvislosti s 
hospodářskou krizí nadále omezován;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Marie-Christine Vergiat
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění U

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

U. vzhledem k tomu, že nestabilní ceny 
potravin stále rostou a mají dopad na 
miliony lidí, kteří usilují o zajištění svých 
základních potřeb; vzhledem k tomu, že 
celosvětový pokrok v odstraňování hladu 
se od roku 2007 zpomaluje; vzhledem 
k tomu, že 868 milionů lidí trpí chronickou 
podvýživou, přičemž převážná většina (850 
milionů) jich žije v rozvojových zemích; 
vzhledem k tomu, že ke strategiím, jimiž 
zranitelné domácnosti zvládají situaci, patří 
i omezování množství anebo kvality 
potravin, které jsou konzumovány 
v rozhodujících fázích vývoje dítěte nebo 
během těhotenství, což může mít 
dlouhodobý vliv na tělesný růst a duševní 
zdraví;

U. vzhledem k tomu, že spekulace 
v oblasti potravinářských výrobků vede ke 
zvyšování a nestabilitě jejich ceny, což má
dopad na miliony lidí, kteří usilují o 
zajištění svých základních potřeb vzhledem 
k tomu, že celosvětový pokrok v 
odstraňování hladu se od roku 2007 
zpomaluje; vzhledem k tomu, že 868 
milionů lidí trpí chronickou podvýživou, 
přičemž převážná většina (850 milionů) 
jich žije v rozvojových zemích; vzhledem 
k tomu, že ke strategiím, jimiž zranitelné 
domácnosti zvládají situaci, patří i 
omezování množství anebo kvality 
potravin, které jsou konzumovány 
v rozhodujících fázích vývoje dítěte nebo 
během těhotenství, což může mít 
dlouhodobý vliv na tělesný růst a duševní 
zdraví;

Or. fr

Pozměňovací návrh 48
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod odůvodnění U

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

U. vzhledem k tomu, že nestabilní ceny
potravin stále rostou a mají dopad na 
miliony lidí, kteří usilují o zajištění svých 
základních potřeb; vzhledem k tomu, že 
celosvětový pokrok v odstraňování hladu 
se od roku 2007 zpomaluje; vzhledem 
k tomu, že 868 milionů lidí trpí chronickou 
podvýživou, přičemž převážná většina (850 
milionů) jich žije v rozvojových zemích; 
vzhledem k tomu, že ke strategiím, jimiž 

U. vzhledem k tomu, že z důvodu 
finančních spekulací na trzích s deriváty
jsou ceny potravin nestabilní a stále 
rostou, což má dopad na miliony lidí, kteří 
usilují o zajištění svých základních potřeb; 
vzhledem k tomu, že celosvětový pokrok v 
odstraňování hladu se od roku 2007 
zpomaluje; vzhledem k tomu, že 868 
milionů lidí trpí chronickou podvýživou, 
přičemž převážná většina (850 milionů) 
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zranitelné domácnosti zvládají situaci, patří 
i omezování množství anebo kvality 
potravin, které jsou konzumovány 
v rozhodujících fázích vývoje dítěte nebo 
během těhotenství, což může mít 
dlouhodobý vliv na tělesný růst a duševní 
zdraví;

jich žije v rozvojových zemích; vzhledem 
k tomu, že ke strategiím, jimiž zranitelné 
domácnosti zvládají situaci, patří i 
omezování množství anebo kvality 
potravin, které jsou konzumovány 
v rozhodujících fázích vývoje dítěte nebo 
během těhotenství, což může mít 
dlouhodobý vliv na tělesný růst a duševní 
zdraví;

Or. es

Pozměňovací návrh 49
Elisabeth Jeggle, Andrzej Grzyb

Návrh usnesení
Bod odůvodnění U a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ua. vzhledem k tomu, že v souvislosti se 
vzrůstající poptávkou po zemědělských 
produktech určených k potravinářské 
výrobě a stále více též k energetickému a 
průmyslovému využití vzrůstá i soupeření 
o půdu, která se stává stále vzácnějším 
zdrojem; vzhledem k tomu, že vnitrostátní 
i mezinárodní investoři používají 
dlouhodobé kupní nebo nájemní smlouvy, 
aby si zajistili rozsáhlé plochy půdy, což 
by mohlo vést k sociálně-ekonomickým a 
environmentálním problémům 
postižených zemí, a zejména místního 
obyvatelstva;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod odůvodnění V
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

V. vzhledem k tomu, že dopad 
hospodářské krize může být obzvláště 
tísnivý pro starší osoby, jež mohou být 
častěji ohroženy ztrátou pracovního místa a 
u nichž je méně pravděpodobné, že se 
rekvalifikují nebo získají nové zaměstnání; 
vzhledem k tomu, že krize může omezit 
jejich přístup k finančně dostupné 
zdravotní péči;

V. vzhledem k tomu, že podle FAO by 
k ošetření všech osob postižených 
nejzávažnější podvýživou (poslední 
stadium před smrtí) stačilo méně než 3 
miliardy EUR, že se tato situace týká i 19 
milionů dětí mladších 5 let a že je 
nezbytně nutné, aby příslušné státy plnily 
své závazky v této oblasti; vzhledem 
k tomu, že dopad hospodářské krize může 
být obzvláště tísnivý pro nejstarší 
pracovníky, kteří mohou být častěji 
ohroženi ztrátou pracovního místa a u 
nichž je méně pravděpodobné, že se 
rekvalifikují nebo získají nové zaměstnání; 
vzhledem k tomu, že krize může omezit 
jejich přístup k finančně dostupné 
zdravotní péči;

Or. fr

Pozměňovací návrh 51
Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění W

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

W. vzhledem k tomu, že rostoucí ceny 
léčiv (až o 30 %) mají negativní dopad na 
právo nejzranitelnějších osob na zdraví, 
zejména dětí a seniorů;

W. vzhledem k tomu, že rostoucí ceny 
léčiv (až o 30 %) mají negativní dopad na 
právo nejzranitelnějších osob na zdraví, 
zejména dětí, seniorů a osob se zdravotním 
postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Y
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Y. vzhledem k tomu, že převody 
finančních prostředků představují důležitý 
způsob zmírnění dopadů krize na 
ekonomiky rozvojových zemí;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Tokia Saïfi, Jean Roatta

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Y

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Y. vzhledem k tomu, že převody 
finančních prostředků představují důležitý 
způsob zmírnění dopadů krize na 
ekonomiky rozvojových zemí;

Y. vzhledem k tomu, že převody 
finančních prostředků, mikrofinancování 
a přímé toky investic do zahraničí
představují způsoby zmírnění dopadů krize 
na ekonomiky rozvojových zemí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 54
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Y

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Y. vzhledem k tomu, že převody 
finančních prostředků představují důležitý 
způsob zmírnění dopadů krize na 
ekonomiky rozvojových zemí;

Y. vzhledem k tomu, že postupně se 
snižující převody finančních prostředků 
představují důležitý způsob zmírnění 
dopadů krize na ekonomiky rozvojových 
zemí;

Or. es
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Pozměňovací návrh 55
Jean Roatta

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Z

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Z. vzhledem k tomu, že obchodování 
s lidmi je moderní formou otroctví a 
závažným porušením základních lidských 
práv; vzhledem k tomu, že celosvětová 
hospodářská krize zvyšuje poptávku po 
obchodování s lidmi, přičemž na vzestupu 
jsou všechny formy tohoto obchodování a 
celkový počet lidí, kteří jsou jeho obětí, 
dosahuje na celém světě 20,9 milionu; 
vzhledem k tomu, že osoby zapojené do 
obchodování s lidmi využívají skutečnosti, 
že jejich případné oběti musí hledat 
důstojnou práci a uniknout chudobě; 
vzhledem k tomu, že dvě třetiny obětí 
obchodování s lidmi jsou ženy a dívky;

Z. vzhledem k tomu, že obchodování 
s lidmi je moderní formou otroctví a 
závažným porušením základních lidských 
práv; vzhledem k tomu, že osoby zapojené 
do obchodování s lidmi využívají 
skutečnosti, že jejich případné oběti musí 
hledat důstojnou práci a uniknout chudobě; 
vzhledem k tomu, že dvě třetiny obětí 
obchodování s lidmi jsou ženy a dívky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 56
Elisabeth Jeggle, Andrzej Grzyb

Návrh usnesení
Bod odůvodnění BA

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

BA. vzhledem k tomu, že odvětví 
zemědělství poskytuje práci a živobytí pro 
více než 70 % pracovní síly v rozvojových 
zemích; vzhledem k tomu, že v zemích 
s nízkými příjmy a chudých na zdroje je 
růst v zemědělství při snižování chudoby 
pětkrát účinnější než růst v jiných 
sektorech (v subsaharské Africe 
jedenáctkrát účinnější);

BA. vzhledem k tomu, že odvětví 
zemědělství poskytuje práci a živobytí pro 
více než 70 % pracovní síly v rozvojových 
zemích; vzhledem k tomu, že v zemích 
s nízkými příjmy a chudých na zdroje je 
růst v zemědělství při snižování chudoby 
pětkrát účinnější než růst v jiných 
sektorech (v subsaharské Africe 
jedenáctkrát účinnější); vzhledem k tomu, 
že rozvoj venkova a opatření na podporu 
zemědělství, zejména místní produkce, 
jsou klíčovými prvky všech rozvojových 
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strategií a jsou důležité pro vykořenění 
chudoby, hladu a zaostalosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Tokia Saïfi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění BA

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

BA. vzhledem k tomu, že odvětví 
zemědělství poskytuje práci a živobytí pro 
více než 70 % pracovní síly v rozvojových 
zemích; vzhledem k tomu, že v zemích 
s nízkými příjmy a chudých na zdroje je 
růst v zemědělství při snižování chudoby 
pětkrát účinnější než růst v jiných 
sektorech (v subsaharské Africe 
jedenáctkrát účinnější);

BA. vzhledem k tomu, že odvětví 
zemědělství poskytuje práci a živobytí pro 
více než 70 % pracovní síly v rozvojových 
zemích; vzhledem k tomu, že část oficiální 
rozvojové pomoci, která je určena na 
zemědělství, se stále snižuje 
a v současnosti představuje pouhých 5 % 
celkové oficiální rozvojové pomoci; 
vzhledem k tomu, že v zemích s nízkými 
příjmy a chudých na zdroje je růst v 
zemědělství při snižování chudoby pětkrát 
účinnější než růst v jiných sektorech (v 
subsaharské Africe jedenáctkrát účinnější);

Or. fr

Pozměňovací návrh 58
Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. znovu připomíná své jasné odhodlání 
bránit a prosazovat lidská práva a 
základní svobody, občanské, politické, 
ekonomické, sociální a kulturní, neboť se 
jedná o klíčovou zásadu jeho zahraniční 
politiky a stěžejní pilíř všech dalších 
politik, jak je zakotveno v Lisabonské 

1. znovu připomíná, že v Lisabonské 
smlouvě je zakotvena ochrana lidských 
práv a základních svobod, a to jak 
občanských a politických, tak 
ekonomických, sociálních a kulturních, 
neboť se jedná o klíčovou zásadu 
zahraniční politiky EU a stěžejní pilíř 
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smlouvě, a to zejména v souvislosti 
s hospodářskou a finanční krizí;

všech jejích dalších politik; zdůrazňuje, že 
krize má značný ekonomický a sociální 
dopad na obyvatelstvo, a to i v Evropské 
unii; konstatuje, že v důsledku 
jednotlivých úsporných opatření, která 
přijala Evropská unie a další mezinárodní 
instituce, například MMF, došlo ke 
zhoršení stavu sociálních práv a zejména 
k nárůstu nezaměstnanosti a nejistoty a ke 
zhoršení životních podmínek, a to zejména 
u nejzranitelnějších a nejohroženějších 
skupin osob v členských státech i ve 
třetích zemích; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 59
Leonidas Donskis

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. znovu připomíná své jasné odhodlání 
bránit a prosazovat lidská práva a základní 
svobody, občanské, politické, ekonomické, 
sociální a kulturní, neboť se jedná o 
klíčovou zásadu jeho zahraniční politiky a 
stěžejní pilíř všech dalších politik, jak je 
zakotveno v Lisabonské smlouvě, a to 
zejména v souvislosti s hospodářskou a 
finanční krizí;

1. znovu připomíná své jasné odhodlání 
bránit a prosazovat lidská práva a základní 
svobody, občanské, politické, ekonomické, 
sociální a kulturní, neboť se jedná o 
klíčovou zásadu zahraniční politiky 
Evropské unie a stěžejní pilíř všech dalších 
politik, jak je zakotveno v Lisabonské 
smlouvě, a to zejména v souvislosti 
s hospodářskou a finanční krizí;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že lidská práva zahrnují 
právo na potraviny, vodu, vzdělání, 
odpovídající bydlení, půdu, důstojné 
zaměstnání, zdraví a sociální zabezpečení; 
odsuzuje skutečnost, že od počátku krize 
jsou tato práva v některých zemích na 
ústupu; uznává, že příčinou toho, proč 
tato práva nejsou dodržována, je většinou 
chudoba a její prohlubování; vyzývá EU, 
aby vyvinula více úsilí a investovala více 
peněz za účelem dosažení rozvojových cílů 
tisíciletí, neboť je zjevné, že v roce 2015 
jich zdaleka nebude dosaženo;

Or. fr

Pozměňovací návrh 61
Rui Tavares

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vyzývá členské státy EU zasažené krizí, 
aby ve svých diplomatických vztazích se 
třetími zeměmi nedělaly ústupky, pokud 
jde o zásady v oblasti lidských práv, z 
důvodu domácího rozpočtového a 
fiskálního tlaku a narůstající zahraniční 
nebo vnější závislosti, což se týká také 
jakýchkoli příležitostných svazků s 
autoritářskými režimy;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. trvá na tom, že součástí reakce na krizi 
musí být i mnohostranná spolupráce na 
regionální i meziregionální úrovni 
koordinovaná v mezinárodním měřítku a 
jejím základním prvkem musí být přístup 
silně orientovaný na lidská práva;

2. trvá na tom, že politiky, které byly až 
dosud přijímány, nejen nepřinesly řešení 
krize, ale dokonce vedly ke značnému 
zhoršení sociální a hospodářské situace 
v dotčených zemích; zejména je 
znepokojen hrozbou humanitární krize, 
která může nastat i v některých členských 
zemích EU, například v Řecku, 
a politickými důsledky vedoucími 
k nárůstu extremismu a různých projevů 
typu hladových bouří; znovu konstatuje, 
že krizi lze řešit pouze změnou politiky na 
úrovni vlád a prosazením takové evropské 
a mezinárodní spolupráce, která bude 
uskutečňována jednotlivými národy 
a v jejich zájmu; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 63
Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. připomíná, že povinností vlád je vždy 
dodržovat, chránit a naplňovat lidská 
práva, jak stanoví mezinárodní právo 
v oblasti lidských práv; vyzývá vlády, aby i 
nadále dbaly o dodržování zákazu 
diskriminace a zajistily všem osobám
základní lidská práva; odsuzuje, že 
v současnosti existuje propast mezi 
právním uznáním těchto práv a jejich 
politickým prosazováním;

3. připomíná, že povinností vlád je vždy 
dodržovat, chránit a naplňovat lidská práva 
včetně práv ekonomických a sociálních; je 
proto značně znepokojen skutečností, že 
stále více národů upadá do stavu nejvyšší 
nejistoty, a zdůrazňuje, že je nezbytné 
zaručit a posílit fungování určitého 
množství veřejných služeb, což umožní 
zajistit nezadatelné právo obyvatel na 
přístup ke svým zdrojům, ke vzdělávání, 
zdravotnictví, sociálnímu zabezpečení, 
pracovním místům a důstojným životním 
podmínkám; vyzývá vlády, aby i nadále 
dbaly o dodržování zákazu diskriminace a 
zajistily všem mužům i ženám tato 
základní lidská práva; odsuzuje, že 



AM\922223CS.doc 33/64 PE502.039v01-00

CS

v současnosti existuje propast mezi 
právním uznáním těchto práv a jejich 
politickým prosazováním;

Or. fr

Pozměňovací návrh 64
Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. připomíná, že povinností vlád je vždy 
dodržovat, chránit a naplňovat lidská 
práva, jak stanoví mezinárodní právo 
v oblasti lidských práv; vyzývá vlády, aby i 
nadále dbaly o dodržování zákazu 
diskriminace a zajistily všem osobám 
základní lidská práva; odsuzuje, že 
v současnosti existuje propast mezi 
právním uznáním těchto práv a jejich 
politickým prosazováním;

3. připomíná, že povinností vlád je vždy 
dodržovat, chránit a naplňovat lidská 
práva, včetně digitálních svobod, jak 
stanoví mezinárodní právo v oblasti 
lidských práv; vyzývá vlády, aby i nadále
dbaly o dodržování zákazu diskriminace a 
zajistily všem osobám základní lidská 
práva; odsuzuje, že v současnosti existuje 
propast mezi právním uznáním těchto práv 
a jejich politickým prosazováním;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. připomíná, že povinností vlád je vždy 
dodržovat, chránit a naplňovat lidská 
práva, jak stanoví mezinárodní právo 
v oblasti lidských práv; vyzývá vlády, aby i 
nadále dbaly o dodržování zákazu 
diskriminace a zajistily všem osobám 
základní lidská práva; odsuzuje, že 
v současnosti existuje propast mezi 
právním uznáním těchto práv a jejich 

3. připomíná, že povinností vlád je vždy 
dodržovat, chránit a naplňovat lidská 
práva, jak stanoví mezinárodní právo 
v oblasti lidských práv; vyzývá vlády, aby i 
nadále dbaly o dodržování zákazu všech 
forem diskriminace a zajistily všem 
osobám základní lidská práva; odsuzuje, že 
v současnosti existuje propast mezi 
právním uznáním těchto práv a jejich 
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politickým prosazováním; politickým prosazováním;

Or. es

Pozměňovací návrh 66
Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. naléhavě vyzývá vlády, aby v 
rozhodování využívaly rámce pro lidská 
práva, a zajistily tak, že ústředním bodem 
jejich politických opatření budou zájmy 
nejzranitelnějších vrstev obyvatelstva; 
vyzývá vlády, aby zaváděly veškerá 
nezbytná opatření, jimiž všem osobám 
zajistí přístup ke spravedlnosti, přičemž je 
třeba zaměřit se především na lidi žijící v 
chudobě, kteří musí zcela rozumět svým 
právům a způsobům, jak je uplatňovat; 
vyzývá EU, aby více podporovala reformní 
programy v oblasti právního státu a 
soudnictví v partnerských zemích;

4. naléhavě vyzývá vlády, aby zajistily, že 
ústředním bodem jejich politických 
opatření budou zájmy obyvatelstva, což 
nezbytně vyžaduje zapojení lidu do 
rozhodovacích, politických, 
hospodářských a sociálních procesů; 
vyzývá vlády, aby zaváděly veškerá 
nezbytná opatření, jimiž všem osobám 
zajistí přístup ke spravedlnosti, přičemž je 
třeba zaměřit se především na lidi žijící v 
chudobě nebo v nejistotě, kteří musí být 
zcela informováni o svých právech a 
způsobech, jak je uplatňovat; vyzývá EU, 
aby více podporovala reformní programy 
v oblasti právního státu a soudnictví 
v partnerských zemích;

Or. fr

Pozměňovací návrh 67
Elisabeth Jeggle, Andrzej Grzyb

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. naléhavě vyzývá vlády, aby v 
rozhodování využívaly rámce pro lidská 
práva, a zajistily tak, že ústředním bodem 
jejich politických opatření budou zájmy 
nejzranitelnějších vrstev obyvatelstva; 

4. naléhavě vyzývá vlády, aby v 
rozhodování využívaly rámce pro lidská 
práva, a zajistily tak, že ústředním bodem 
jejich politických opatření budou zájmy 
nejzranitelnějších vrstev obyvatelstva; 
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vyzývá vlády, aby zaváděly veškerá 
nezbytná opatření, jimiž všem osobám 
zajistí přístup ke spravedlnosti, přičemž je 
třeba zaměřit se především na lidi žijící v 
chudobě, kteří musí zcela rozumět svým 
právům a způsobům, jak je uplatňovat; 
vyzývá EU, aby více podporovala reformní 
programy v oblasti právního státu a 
soudnictví v partnerských zemích;

vyzývá vlády, aby zaváděly veškerá 
nezbytná opatření, jimiž všem osobám 
zajistí přístup ke spravedlnosti, přičemž je 
třeba zaměřit se především na lidi žijící v 
chudobě, kteří musí zcela rozumět svým 
právům a způsobům, jak je uplatňovat; 
vyzývá EU, aby více podporovala reformní 
programy v oblasti právního státu a 
soudnictví v partnerských zemích, aby 
umožnila vytvoření aktivní občanské 
společnosti jako základu každého 
demokratizačního procesu;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. naléhavě vyzývá vlády, aby v 
rozhodování využívaly rámce pro lidská 
práva, a zajistily tak, že ústředním bodem 
jejich politických opatření budou zájmy 
nejzranitelnějších vrstev obyvatelstva; 
vyzývá vlády, aby zaváděly veškerá 
nezbytná opatření, jimiž všem osobám 
zajistí přístup ke spravedlnosti, přičemž je 
třeba zaměřit se především na lidi žijící v 
chudobě, kteří musí zcela rozumět svým 
právům a způsobům, jak je uplatňovat; 
vyzývá EU, aby více podporovala reformní 
programy v oblasti právního státu a 
soudnictví v partnerských zemích;

4. naléhavě vyzývá vlády, aby v 
rozhodování využívaly rámce pro lidská 
práva, a zajistily tak, že ústředním bodem 
jejich politických opatření budou zájmy 
nejzranitelnějších vrstev obyvatelstva; 
vyzývá vlády, aby zaváděly veškerá 
nezbytná opatření, jimiž všem osobám 
zajistí přístup ke spravedlnosti, přičemž je 
třeba zaměřit se především na lidi žijící v 
chudobě, kteří musí zcela rozumět svým 
právům a způsobům, jak je uplatňovat; 
vyzývá EU, aby bojovala proti 
beztrestnosti a aby více podporovala 
reformní programy v oblasti právního státu
a soudnictví v partnerských zemích;

Or. es

Pozměňovací návrh 69
Marie-Christine Vergiat
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Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá závazek EU k podpoře 
ekonomických, sociálních a kulturních 
práv a k intenzivnějšímu úsilí o zajištění 
všeobecného a nediskriminačního přístupu 
k základním službám, přičemž je třeba 
zaměřit se především na chudé a 
zranitelné skupiny osob, jak je stanoveno 
ve strategickém rámci pro lidská práva a 
demokracii; se zájmem očekává, že se 
tento závazek promítne do konkrétních 
opatření, včetně strategií v oblasti lidských 
práv, které vypracují delegace EU pro 
jednotlivé země;

5. konstatuje, že EU na sebe vzala závazek 
k podpoře ekonomických, sociálních a 
kulturních práv a k intenzivnějšímu úsilí o 
zajištění všeobecného a nediskriminačního 
přístupu k veřejným službám; domnívá se, 
že tento přístup je klíčový pro uplatňování 
práv nejchudších osob a zranitelných 
vrstev; se zájmem očekává, že se tento 
závazek nestane jen zbožným přáním, ale 
že se promítne do konkrétních opatření 
v Evropské unii i v rámci spolupráce se 
třetími zeměmi, včetně strategií v oblasti 
lidských práv, které vypracují delegace EU 
pro jednotlivé země;

Or. fr

Pozměňovací návrh 70
Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. trvá na tom, že zvláštní zástupce EU pro 
lidská práva by měl zajistit, aby lidská 
práva stála na předním místě politických 
iniciativ, přičemž je třeba zaměřit se 
především na nejzranitelnější skupiny
společnosti ve třetích zemích;

6. trvá na tom, že zvláštní zástupce EU pro 
lidská práva by měl zajistit, aby lidská 
práva stála na předním místě politických 
iniciativ, přičemž je třeba zaměřit se 
především na nejzranitelnější skupiny 
společnosti ve třetích zemích; znovu 
zdůrazňuje nezadatelné právo národů 
rozhodovat o svých věcech bez vměšování 
ostatních států; konstatuje, že dohody 
uzavřené mezi Evropskou unií a třetími 
zeměmi, stejně jako opatření, která zavedl 
MMF a další mezinárodní organizace, 
přispěly často k tomu, že celé skupiny 
obyvatelstva ztratily přístup ke svým 
zdrojům a k ekonomickým, politickým 
a sociálním právům; znovu prohlašuje, že 
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je odhodlán prosazovat nové pojetí 
spolupráce mezi národy, v němž bude 
kladen důraz na vzájemný rozvoj a na 
zájmy dotčeného obyvatelstva;

Or. fr

Pozměňovací návrh 71
Leonidas Donskis

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že je nutné poskytovat 
stálou podporu projektům financovaným 
z evropského nástroje pro demokracii a 
lidská práva, který je určen obráncům 
lidských práv angažujícím se v oblasti 
ekonomických a sociálních práv, např. práv 
pracovníků a migrantů, a zdůrazňuje 
význam podpory vzdělávání v oblasti 
lidských práv;

7. zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby 
podpora lidských práv a prosazování 
demokracie nebylo oslabováno 
snižováním rozpočtu na takové projekty v 
době krize; v této souvislosti zdůrazňuje, 
že je nutné poskytovat stálou podporu 
projektům financovaným z evropského 
nástroje pro demokracii a lidská práva, 
který je určen obráncům lidských práv 
angažujícím se v oblasti ekonomických a 
sociálních práv, např. práv pracovníků a 
migrantů, a zdůrazňuje význam podpory 
vzdělávání v oblasti lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že je nutné poskytovat 
stálou podporu projektům financovaným 
z evropského nástroje pro demokracii a 
lidská práva, který je určen obráncům 
lidských práv angažujícím se v oblasti 

7. zdůrazňuje, že je nutné poskytovat 
stálou podporu projektům financovaným 
z evropského nástroje pro demokracii a 
lidská práva, který je určen obráncům 
lidských práv včetně těch, kteří se 
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ekonomických a sociálních práv, např. práv 
pracovníků a migrantů, a zdůrazňuje 
význam podpory vzdělávání v oblasti 
lidských práv;

angažují v oblasti ekonomických a 
sociálních práv, např. práv pracovníků a 
migrantů, a zdůrazňuje význam podpory 
vzdělávání v oblasti lidských práv;

Or. fr

Pozměňovací návrh 73
Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že Komise by měla zahrnout 
ustanovení o lidských právech do 
hodnocení dopadů, které se provádí pro 
účely legislativních a nelegislativních 
návrhů, prováděcích opatření a obchodních 
a investičních dohod, které mají značné 
ekonomické a sociální dopady a dopady na
životní prostředí;

9. zdůrazňuje, že nejsou dodržovány 
doložky o demokracii a lidských právech, 
které jsou součástí dohod uzavíraných 
Evropskou unií; v tomto ohledu 
připomíná, že tento postoj vede v mnoha 
případech k politice dvojího standardu, 
což pouze snižuje důvěryhodnost EU, 
pokud jde o závazek v oblasti podpory 
lidských práv, právního státu 
a demokracie, a ve svém důsledku vede ke 
zpochybnění univerzálnosti lidských práv; 
požaduje systematické začleňování 
doložek o demokracii a lidských právech 
a jejich plné dodržování; zdůrazňuje, že za 
účelem dodržování vlastních 
mezinárodních závazků v oblasti lidských 
práv by Evropská unie měla zahrnout 
ustanovení o lidských právech do 
hodnocení dopadů, které se provádí pro 
účely legislativních a nelegislativních 
návrhů, prováděcích opatření a obchodních 
a investičních dohod, které mají značné 
ekonomické a sociální dopady a dopady na 
životní prostředí; domnívá se, že doložky 
o demokracii a lidských právech by měly 
být doplněny operativním prováděcím 
nástrojem; za nezbytné považuje jak 
mechanismy předběžné kontroly, které by 
měly být uplatňovány před uzavřením 
rámcové dohody a měly by být považovány 
za základní charakteristiku dohody, 
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kterou je podmíněno její uzavření, tak 
i mechanismy následné kontroly, které by 
umožnily zjistit, zda dochází k porušování 
uvedených doložek; požaduje, aby bylo 
v rámci těchto mechanismů umožněno 
přijetí veškerých kroků včetně zrušení 
příslušných dohod;

Or. fr

Pozměňovací návrh 74
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá členské státy, aby plnily své 
dvoustranné a vícestranné závazky 
oficiální rozvojové pomoci ve výši 0,7 % 
HND a aby zajistily účinné využívání 
rozvojové pomoci, a zaručily tak nejlepší 
poměr ceny a kvality;

10. vyzývá členské státy, aby plnily své 
dvoustranné a vícestranné závazky 
oficiální rozvojové pomoci ve výši 0,7 % 
HND a aby zajistily účinné využívání 
rozvojové pomoci, a zaručily tak nejlepší 
poměr ceny a kvality a soudržnost politik 
v oblasti lidských práv a rozvoje;

Or. es

Pozměňovací návrh 75
Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje význam soudržnosti a 
koordinace politik pro dosažení cíle snížení
chudoby a zvýšení dopadu vnější pomoci 
EU;

12. zdůrazňuje význam soudržnosti, vůle a 
koordinace politik pro dosažení cílů 
tisíciletí, zejména v oblasti vymýcení
chudoby, a rovněž význam zajištění 
neomezeného přístupu ke vzdělávání, 
podpory rovnosti pohlaví, zlepšení 
přístupu ke zdravotnictví, ochrany 
životního prostředí a zavádění 
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mezinárodních partnerství pro vzájemný 
rozvoj; zdůrazňuje skutečnost, že 
Evropská unie by měla vynaložit skutečné 
úsilí k plnění těchto cílů, což se zatím 
bohužel děje velmi pomalu; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 76
Ryszard Czarnecki

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje význam soudržnosti a 
koordinace politik pro dosažení cíle snížení 
chudoby a zvýšení dopadu vnější pomoci 
EU;

12. zdůrazňuje význam soudržnosti a 
koordinace politik pro dosažení cíle snížení 
chudoby a zvýšení dopadu vnější pomoci 
EU, zejména v Pákistánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Elisabeth Jeggle, Andrzej Grzyb

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje význam soudržnosti a 
koordinace politik pro dosažení cíle snížení 
chudoby a zvýšení dopadu vnější pomoci 
EU;

12. zdůrazňuje význam soudržnosti a 
koordinace politik pro dosažení cíle snížení 
chudoby a zvýšení důvěryhodnosti a 
dopadu vnější pomoci EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Ana Gomes, David Martin
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Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. opakuje, že rozpočtová podpora určená 
partnerským zemím by měla být více 
vázána na stav lidských práv a veřejné 
správy v těchto zemích;

13. opakuje, že rozpočtová podpora určená 
partnerským zemím a všechny obchodní 
dohody by měly být více vázány na stav 
lidských práv a veřejné správy v těchto 
zemích; je toho názoru, že dárci a věřitelé 
by měli koordinovaně reagovat zejména 
na nahlášené případy podvodů a korupce 
a měli by v těchto zemích podporovat 
reformy vedoucí k řádné správě a 
transparentnosti; naléhavě žádá EU a 
členské státy, aby prováděly systematické 
posuzování rizika široce rozšířené 
korupce v partnerských zemích, která 
může zabránit žádoucím účinkům 
rozvojových a humanitárních projektů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. opakuje, že rozpočtová podpora určená 
partnerským zemím by měla být více 
vázána na stav lidských práv a veřejné 
správy v těchto zemích;

13. opakuje, že rozpočtová podpora určená 
partnerským zemím by měla být více 
vázána na stav lidských práv a demokracie 
v těchto zemích, avšak v rámci této 
podpory je zapotřebí dodržovat v plném 
rozsahu právo národů rozhodovat o svých 
věcech a zvolit si vlastní politickou, 
hospodářskou a sociální orientaci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 80
Ryszard Czarnecki
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Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. opakuje, že rozpočtová podpora určená 
partnerským zemím by měla být více 
vázána na stav lidských práv a veřejné 
správy v těchto zemích;

13. opakuje, že rozpočtová podpora určená 
partnerským zemím by měla být více 
vázána na stav lidských práv a veřejné 
správy v těchto zemích, zejména v 
Pákistánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá rozvojové země, aby 
vypracovaly takové hospodářské politiky, 
které podporují udržitelný hospodářský 
růst a rozvoj, vytvářejí pracovní 
příležitosti, zajišťují, aby politická opatření 
byla zaměřena na zranitelné sociální 
skupiny a aby se rozvoj zakládal na řádném 
daňovém systému, neboť jich je zapotřebí 
k účinnějšímu a spravedlivějšímu 
využívání domácích zdrojů;

14. vyzývá všechny země, aby od základu 
změnily své politiky a aby přijaly takové 
politické, hospodářské a sociální 
orientace, které podporují udržitelný 
hospodářský růst a rozvoj, vytvářejí
pracovní příležitosti, zajišťují, aby 
politická opatření byla zaměřena na 
zranitelné sociální skupiny a aby se rozvoj 
zakládal na řádném daňovém systému, 
neboť jich je zapotřebí k účinnějšímu a 
spravedlivějšímu využívání domácích 
zdrojů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 82
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá rozvojové země, aby 
vypracovaly takové hospodářské politiky, 
které podporují udržitelný hospodářský 
růst a rozvoj, vytvářejí pracovní 
příležitosti, zajišťují, aby politická opatření 
byla zaměřena na zranitelné sociální 
skupiny a aby se rozvoj zakládal na řádném 
daňovém systému, neboť jich je zapotřebí 
k účinnějšímu a spravedlivějšímu 
využívání domácích zdrojů;

14. vyzývá rozvojové země, aby 
vypracovaly takové hospodářské politiky, 
které podporují udržitelný hospodářský 
růst a rozvoj, vytvářejí pracovní 
příležitosti, zajišťují, aby politická opatření 
byla zaměřena na zranitelné sociální 
skupiny a aby se rozvoj zakládal na řádném 
daňovém systému, který odstraní daňové 
úniky, což je zapotřebí k účinnějšímu a 
spravedlivějšímu využívání domácích 
zdrojů;

Or. es

Pozměňovací návrh 83
Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vybízí rozvojové země, aby využívaly 
obchodních preferencí, které jim EU 
poskytuje v rámci všeobecného systému 
preferencí (GSP+), aby tak stimulovaly 
své hospodářství a zlepšily svou 
konkurenceschopnost; připomíná, že se 
zavázaly k ratifikaci a provedení 27 
základních mezinárodních úmluv o 
lidských právech;

15. připomíná, že se zavázaly k ratifikaci a 
provedení 27 základních mezinárodních 
úmluv o lidských právech;

Or. fr

Pozměňovací návrh 84
Tokia Saïfi

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vybízí rozvojové země, aby využívaly 
obchodních preferencí, které jim EU 
poskytuje v rámci všeobecného systému 
preferencí (GSP+), aby tak stimulovaly své 
hospodářství a zlepšily svou 
konkurenceschopnost; připomíná, že se 
zavázaly k ratifikaci a provedení 27 
základních mezinárodních úmluv o 
lidských právech;

15. vybízí rozvojové země, aby využívaly 
obchodních preferencí, které jim EU 
poskytuje v rámci všeobecného systému 
preferencí (GSP+), aby tak stimulovaly své 
hospodářství, diverzifikovaly svůj vývoz a 
zlepšily svou konkurenceschopnost; 
připomíná, že se v rámci systému GSP+
zavázaly k ratifikaci a provedení 27 
základních mezinárodních úmluv o 
lidských právech;

Or. fr

Pozměňovací návrh 85
Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vybízí rozvojové země, aby využívaly
obchodních preferencí, které jim EU 
poskytuje v rámci všeobecného systému 
preferencí (GSP+), aby tak stimulovaly své 
hospodářství a zlepšily svou 
konkurenceschopnost; připomíná, že se 
zavázaly k ratifikaci a provedení 27 
základních mezinárodních úmluv o 
lidských právech;

15. vybízí rozvojové země, aby používaly 
obchodní preference, které jim EU 
poskytuje v rámci všeobecného systému 
preferencí (GSP+), aby tak stimulovaly své 
hospodářství a zlepšily svou 
konkurenceschopnost; připomíná, že se 
zavázaly k ratifikaci a provedení 27 
základních mezinárodních úmluv o 
lidských právech;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Tokia Saïfi

Návrh usnesení
Bod 17
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá k vytvoření zvláštního 
mechanismu prosazování, jehož účelem by 
bylo sledovat, zda se provádí doložky o 
lidských právech obsažené ve 
dvoustranných a mezinárodních dohodách, 
které uzavřela EU; vítá úsilí o zlepšení 
analýzy situace v oblasti lidských práv ve 
třetích zemích v souvislosti se zahájením 
jednání o obchodních anebo investičních 
dohodách či v souvislosti s jejich 
uzavřením;

17. vítá vytvoření zvláštního mechanismu 
prosazování, jehož účelem je sledovat, zda 
se provádí doložky o lidských právech 
obsažené ve dvoustranných a regionálních 
dohodách EU, označovaných jako 
„dohody nové generace“; vítá úsilí o 
zlepšení analýzy situace v oblasti lidských 
práv ve třetích zemích v souvislosti se 
zahájením jednání o obchodních anebo 
investičních dohodách či v souvislosti 
s jejich uzavřením;

Or. fr

Pozměňovací návrh 87
Leonidas Donskis

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá k vytvoření zvláštního 
mechanismu prosazování, jehož účelem by 
bylo sledovat, zda se provádí doložky o 
lidských právech obsažené ve 
dvoustranných a mezinárodních dohodách, 
které uzavřela EU; vítá úsilí o zlepšení 
analýzy situace v oblasti lidských práv ve 
třetích zemích v souvislosti se zahájením 
jednání o obchodních anebo investičních 
dohodách či v souvislosti s jejich 
uzavřením;

17. vyzývá k vytvoření zvláštního 
mechanismu prosazování, jehož účelem by 
bylo sledovat, zda se provádí doložky o 
lidských právech obsažené ve 
dvoustranných a mezinárodních dohodách, 
které uzavřela EU; vítá úsilí o zlepšení 
analýzy situace v oblasti lidských práv ve 
třetích zemích v souvislosti se zahájením 
jednání o obchodních anebo investičních 
dohodách či v souvislosti s jejich 
uzavřením; s obavami si všímá toho, že 
stávající opatření na sledování lidských 
práv nejsou v dohodách o partnerství a 
spolupráci jasně definována a nejsou 
dostatečně ambiciózní; vyzývá EU, aby 
zaujala rozhodný a zásadový postoj a 
trvala na tom, aby její partnerské země 
dodržovaly doložky o základních lidských
právech v mezinárodních dohodách;

Or. en
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Pozměňovací návrh 88
Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá k vytvoření zvláštního 
mechanismu prosazování, jehož účelem by 
bylo sledovat, zda se provádí doložky o 
lidských právech obsažené ve 
dvoustranných a mezinárodních dohodách, 
které uzavřela EU; vítá úsilí o zlepšení 
analýzy situace v oblasti lidských práv ve 
třetích zemích v souvislosti se zahájením 
jednání o obchodních anebo investičních 
dohodách či v souvislosti s jejich 
uzavřením;

17. vyzývá k vytvoření zvláštního 
mechanismu prosazování, jehož účelem by 
bylo sledovat, zda se provádí doložky o 
lidských právech obsažené ve 
dvoustranných a mezinárodních dohodách, 
které uzavřela EU; vítá úsilí o zlepšení 
analýzy situace v oblasti lidských práv ve 
třetích zemích v souvislosti se zahájením 
jednání o obchodních anebo investičních 
dohodách či v souvislosti s jejich 
uzavřením; požaduje, aby byly uvedené 
doložky skutečně zohledňovány jakožto 
integrální součást dohod, a lituje, že jejich 
nezohledňování vedlo k porušování 
zejména základních ekonomických 
a sociálních práv, ke zbídačení dotčených 
skupin obyvatelstva a k uzurpaci zdrojů 
nadnárodními podniky; domnívá se, že 
kromě těchto doložek je nutné zavést nové 
formy spolupráce, které umožní 
hospodářský a sociální rozvoj třetích zemí 
podle potřeb jejich obyvatelstva;

Or. fr

Pozměňovací návrh 89
Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá vlády, aby plnily své závazky 
vůči občanům, pokud jde o dobré 

20. domnívá se, že přírodní zdroje jsou 
nezbytné k životu a nabízejí kolektivní 
prospěch, což by mělo umožnit, aby byly 
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hospodaření s přírodními zdroji; považovány za společné statky lidstva; 
poznamenává však, že řada skupin 
místního obyvatelstva nemá k těmto 
zdrojům trvalý přístup; v souvislosti s tím 
zdůrazňuje význam definování nástrojů 
určených k měření nerovného přístupu 
k přírodním zdrojům; vítá skutečnost, že 
Valné shromáždění OSN přijalo dne 
28. července 2010 rezoluci, v níž uznává 
základní právo na vodu a sanitární 
opatření; přeje si, aby Evropská unie 
a členské státy uplatňovaly doporučení 
obsažená v této rezoluci, která se týkají 
poskytnutí finančních zdrojů, zejména ve 
prospěch rozvojových zemí; vyzývá vlády, 
aby plnily své závazky vůči občanům, 
pokud jde o kontrolu a přístup k těmto 
přírodním zdrojům;

Or. fr

Pozměňovací návrh 90
Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 20 – bod 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(1) konstatuje, že značný počet osob, ale 
i kulturních menšin, nemá nebo ztratil 
přístup k některým zdrojům, a to proto, že 
tyto zdroje jsou uzurpovány podniky či 
soukromými subjekty, které mohou těžit z 
podpory ze strany politických orgánů 
příslušných států; zdůrazňuje, že 
důsledkem této situace je zejména 
nedostatek potravin způsobený 
vystěhováním venkovanů, zvyšování cen 
potravin a přístupu k základním statkům, 
například k vodě; vyzývá proto EU a 
členské státy, aby přijaly opatření 
nezbytná k zastavení uzurpace těchto 
zdrojů, zejména půdy, evropskými 
společnostmi, a aby na mezinárodních i 
regionálních fórech a konferencích 
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(Světová banka, Světová obchodní 
organizace, Konference OSN o obchodu a 
rozvoji, MMF, OECD atd.) prosazovaly 
návrhy na uznání světových veřejných 
statků a jejich zapsání do samostatné 
úmluvy OSN;

Or. fr

Pozměňovací návrh 91
Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. naléhavě vyzývá vlády, aby přijaly 
všechna opatření nezbytná ke snížení 
obrovských rozdílů v příjmech a vytvořily 
podmínky, které osobám žijícím
v extrémní chudobě umožní plně rozvinout 
svůj potenciál a žít důstojně;

21. žádá vlády, aby přijaly všechna 
opatření – včetně zavedení minimální 
a maximální mzdy a skutečného rozdělení 
bohatství, výsledků produkce i výrobních 
nástrojů – nezbytná ke snížení obrovských 
rozdílů v příjmech a vytvořily podmínky, 
které osobám vystaveným nejistotě,
chudobě, nadvládě či vykořisťování
umožní plně rozvinout svůj potenciál a žít 
důstojně;

Or. fr

Pozměňovací návrh 92
Ryszard Czarnecki

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. naléhavě vyzývá vlády, aby přijaly 
všechna opatření nezbytná ke snížení 
obrovských rozdílů v příjmech a vytvořily 
podmínky, které osobám žijícím 
v extrémní chudobě umožní plně rozvinout 

21. naléhavě vyzývá vlády, aby přijaly 
všechna opatření nezbytná ke snížení 
obrovských rozdílů v příjmech a vytvořily 
podmínky, které osobám žijícím 
v extrémní chudobě umožní plně rozvinout 
svůj potenciál a žít důstojně, zejména v 
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svůj potenciál a žít důstojně; Pákistánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá vlády rozvojových zemí, aby 
vytvořily programy sociální ochrany, 
neboť mají zásadní význam pro ochranu
nejzranitelnějších osob a zajištění 
odolnosti vůči hospodářským a 
ekologickým otřesům a protože se 
prokázalo, že spíše než zátěží jsou investicí 
do společnosti, o čemž svědčí i programy 
sociálního zabezpečení, například bolsa 
familia v Brazílii, či programy veřejných 
prací řízené poptávkou, například indický 
Státní program záruk pro zaměstnanost na 
venkově (NREGS); zdůrazňuje, že tyto 
režimy převodů hotovosti jsou úspěšné, 
neboť jsou do značné míry podmíněny 
např. zápisem dětí do škol a školní 
docházkou a rovněž zdravotními aspekty, 
zejména pak očkováním dětí;

22. vyzývá vlády rozvojových zemí 
a členských států, aby vytvářely, 
posilovaly a zaručovaly skutečné sociální 
zabezpečení a systémy ochrany zahrnující 
přístup ke zdravotnickým službám a jejich 
úhradu, systém umisťování pro případ 
ztráty zaměstnání a důstojný důchodový 
systém přístupný všem osobám, což se 
ukazuje jako základní právo a klíčový 
předpoklad pro ochranu všech obyvatel a 
zajištění odolnosti vůči hospodářským a 
ekologickým otřesům a protože se 
prokázalo, že spíše než zátěží jsou investicí 
do společnosti, o čemž svědčí i programy 
sociálního zabezpečení, například bolsa 
familia v Brazílii, či programy veřejných 
prací řízené poptávkou, například indický 
Státní program záruk pro zaměstnanost na 
venkově (NREGS) zdůrazňuje, že tyto 
režimy převodů hotovosti jsou úspěšné, 
neboť jsou do značné míry podmíněny 
např. zápisem dětí do škol a školní 
docházkou a rovněž zdravotními aspekty, 
zejména pak očkováním dětí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 94
Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 24
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. domnívá se, že investice do 
udržitelného zemědělství v rozvojových 
zemích jsou důležitým prostředkem 
k urychlení boje proti nedostatečnému 
zajištění potravin a ke stimulaci růstu 
obecně; naléhavě vyzývá vlády, aby 
podporovaly uvážlivé investice 
soukromého sektoru a drobné producenty 
potravin, zejména ženy a zemědělská 
družstva, neboť nejúčinněji přispívají ke 
snižování extrémní chudoby tím, že 
zvyšují návratnost práce a vytvářejí 
pracovní místa pro chudé osoby; 
zdůrazňuje význam investic do 
venkovských infrastruktur, které snižují 
transakční náklady a umožňují 
zemědělcům přístup na trh a zvýšení 
příjmů;

24. domnívá se, že investice do 
udržitelného zemědělství v rozvojových 
zemích, zaměřené na zajištění skutečné 
potravinové soběstačnosti a přístupu 
k půdě a na boj proti uzurpaci půdy, jsou 
důležitým prostředkem k urychlení boje 
proti nedostatečnému zajištění potravin a 
ke stimulaci růstu obecně; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby kontrolovaly, že se 
podniky spadající pod vnitrostátní či 
evropské právo nevyhýbají povinnosti 
dodržovat lidská práva a sociální, 
zdravotní a environmentální normy, jimž 
podléhají, tím, že se usadí ve třetím státě 
nebo v něm provádějí svou činnost; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 95
Jean Roatta

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. domnívá se, že investice do 
udržitelného zemědělství v rozvojových 
zemích jsou důležitým prostředkem 
k urychlení boje proti nedostatečnému 
zajištění potravin a ke stimulaci růstu 
obecně; naléhavě vyzývá vlády, aby 
podporovaly uvážlivé investice 
soukromého sektoru a drobné producenty 
potravin, zejména ženy a zemědělská 
družstva, neboť nejúčinněji přispívají ke 
snižování extrémní chudoby tím, že zvyšují 
návratnost práce a vytvářejí pracovní místa 
pro chudé osoby; zdůrazňuje význam 
investic do venkovských infrastruktur, 

24. domnívá se, že investice do 
udržitelného zemědělství v rozvojových 
zemích jsou důležitým prostředkem 
k urychlení boje proti nedostatečnému 
zajištění potravin a ke stimulaci růstu 
obecně; naléhavě vyzývá vlády, aby 
podporovaly uvážlivé investice 
soukromého sektoru a drobné producenty 
potravin, zejména ženy a zemědělská 
družstva, neboť nejúčinněji přispívají ke 
snižování extrémní chudoby tím, že zvyšují 
návratnost práce; zdůrazňuje význam 
investic do venkovských infrastruktur, 
které snižují transakční náklady a umožňují 
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které snižují transakční náklady a umožňují 
zemědělcům přístup na trh a zvýšení 
příjmů;

zemědělcům přístup na trh a zvýšení 
příjmů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 96
Elisabeth Jeggle, Andrzej Grzyb

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vyzývá vlády, aby bránily 
negativnímu vlivu vnitrostátních a 
mezinárodních finančních spekulantů 
investujících do půdy na malé zemědělce a 
místní producenty, který se projevuje 
vystěhováváním, environmentálními 
problémy a nejistotou, pokud jde o 
potraviny a příjem; v této souvislosti 
připomíná, že zajištěné zaměstnání a 
výživa jsou podmínkou pro dodržování 
lidských práv, demokratizaci a jakékoli 
zapojení do politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Elisabeth Jeggle, Andrzej Grzyb

Návrh usnesení
Bod 24 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24b. připomíná vládám i soukromému 
sektoru, aby respektovaly neformální a 
tradiční vlastnictví půdy a práva k jejímu 
užívání; zdůrazňuje, že zvláště zranitelné 
skupiny, jako jsou původní obyvatelé, 
potřebují nejsilnější ochranu, neboť půda 
je často jediným zdrojem, z něhož mohou 
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čerpat svou obživu;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. naléhavě vyzývá vlády, aby nekrátily 
ani nesnižovaly dotace na potraviny, neboť 
mohou omezit šíření hladu a zlepšit výživu 
v domácnostech, jež jsou příjemci dotací;

25. naléhavě vyzývá vlády, aby nekrátily 
ani nesnižovaly, ale naopak zvyšovaly
dotace na potraviny, neboť mohou omezit 
šíření hladu, zlepšit výživu 
v domácnostech, jež jsou příjemci dotací, 
a zachránit mnoho lidských životů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 99
Elisabeth Jeggle, Andrzej Grzyb

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. vyzývá k větší transparentnosti na 
komoditních trzích, aby nedocházelo k 
výkyvům cen zemědělských surovin v 
důsledku přílišných spekulací, a 
zdůrazňuje nutnost větší mezinárodní 
pozornosti a větší koordinace v této 
záležitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Marie-Christine Vergiat
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Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. připomíná vládám, že politiky pro 
zaměstnanost mladých lidí by se měly 
zaměřit nejen na tvorbu pracovních míst, 
ale i na zajištění takové výše příjmů a 
pracovních podmínek, které jsou 
dostačující pro přiměřenou životní 
úroveň;

26. je velmi znepokojen prudkým 
nárůstem nezaměstnanosti a nejistoty 
u mladých lidí, a to včetně absolventů 
vysokých škol; připomíná vládám, že musí 
zajistit nejen tvorbu pracovních míst, ale 
i výši příjmů, jistotu a důstojné pracovní 
podmínky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 101
Rui Tavares

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. zdůrazňuje, že události arabského 
jara odhalily řadu nedostatků v politikách 
EU vůči tomuto regionu, včetně situace 
mladých lidí, kteří ve svých zemích čelí 
masové nezaměstnanosti a mizivým 
vyhlídkám; vyzývá EU, aby se důkladněji 
zabývala dopady finanční krize na třetí 
země a aby brala v úvahu zprávy 
organizací občanské společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. podporuje zavedení daně z finančních vypouští se
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transakcí na celosvětové úrovni, neboť 
může být inovativním mechanismem 
financování rozvoje a v konečném 
důsledku může přispívat k všeobecnému 
naplnění ekonomických a sociálních 
práv; vybízí všechny členské státy, aby 
podpořily návrh na zahrnutí příjmů 
z daně z finančních transakcí do rozpočtu 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. podporuje zavedení daně z finančních 
transakcí na celosvětové úrovni, neboť 
může být inovativním mechanismem 
financování rozvoje a v konečném 
důsledku může přispívat k všeobecnému 
naplnění ekonomických a sociálních 
práv; vybízí všechny členské státy, aby 
podpořily návrh na zahrnutí příjmů 
z daně z finančních transakcí do rozpočtu 
EU;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. přikládá mimořádný význam 
posilování politik v oblasti rozvoje 
dovedností a odborné přípravy, včetně stáží 

28. přikládá mimořádný význam tomu, aby 
byla zajištěna jistota zaměstnanosti
a odborné přípravy, a to tak, aby měly 
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a profesního školení v zaměstnání, které 
podporují úspěšný přechod ze škol na 
pracovní trh;

všechny osoby možnost propojit stabilní 
a dobře placené zaměstnání s obdobími
profesního školení a dosáhnout tak 
mobility a samostatnosti; zdůrazňuje, že 
zásadní úlohu při plnění tohoto cíle hraje 
stát;

Or. fr

Pozměňovací návrh 105
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. přikládá mimořádný význam posilování 
politik v oblasti rozvoje dovedností a 
odborné přípravy, včetně stáží a profesního 
školení v zaměstnání, které podporují 
úspěšný přechod ze škol na pracovní trh;

28. přikládá mimořádný význam posilování 
politik v oblasti rozvoje dovedností a 
odborné přípravy, včetně neformálního 
vzdělávání, stáží a profesního školení v 
zaměstnání, které podporují úspěšný 
přechod ze škol na pracovní trh;

Or. es

Pozměňovací návrh 106
Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 28 – 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(1) zdůrazňuje, že definice otroctví, kterou 
podala Organizace spojených národů, 
odkazuje ke stavu nebo postavení 
jednotlivce, v němž se na něj uplatňují 
znaky vlastnického práva nebo některé 
z těchto znaků; lituje skutečnosti, že 
nadále přetrvávají formy moderního 
otroctví, v němž žijí mnozí příslušníci 
třetích zemí, a to i v rámci Evropské unie; 
žádá proto Komisi, aby v tomto ohledu 
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zavedla mnohem tvrdší politiku, zejména 
pokud jde o pracovníky v domácnosti, 
kteří představují sociálně-profesní 
kategorii, v níž se uvedené formy otroctví 
projevují nejčastěji;

Or. fr

Pozměňovací návrh 107
Jean Roatta

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28 a. domnívá se, že rozvojové země by 
měly zavádět inovační systémy 
financování hospodářských politik; vybízí 
země, aby rozvíjely finanční mechanismy 
založené na vlastních zdrojích;

Or. fr

Pozměňovací návrh 108
Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá vlády zemí s vysokou mírou 
dětské práce a mezinárodní dárce, aby 
podporovali preventivní opatření, např. 
více možností přístupu do škol, kvalitnější 
výuku a snižování nákladů na vzdělávání, 
aby se snížila míra chudoby a stimuloval 
hospodářský růst;

29. vyzývá vlády zemí s vysokou mírou 
dětské práce a mezinárodní dárce, aby 
podporovali preventivní opatření, např. 
povinný, bezplatný a neomezený přístup
do škol a kvalitnější výuku, aby se snížila 
míra chudoby a stimuloval hospodářský 
růst;

Or. fr



AM\922223CS.doc 57/64 PE502.039v01-00

CS

Pozměňovací návrh 109
Jean Roatta

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29 a. vyzývá ke zlepšení 
konkurenceschopnosti podniků 
v rozvojových zemích, což umožní snížit 
nezaměstnanost a prosazovat politiky 
podporující tvorbu pracovních míst;

Or. fr

Pozměňovací návrh 110
Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. zdůrazňuje, že se ženy musí zapojit do 
sociálního dialogu a podílet se na 
rozhodování; opakuje, že vzdělání žen a 
jejich lepší postavení ve společnosti má 
zásadní význam pro to, aby získaly 
rovnoprávnost mj. při využívání zdrojů 
domácnosti;

33. zdůrazňuje, že se ženy musí zapojit do 
sociálního dialogu a podílet se na 
rozhodování; opakuje, že vzdělání žen a 
jejich lepší postavení ve společnosti má 
zásadní význam;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. zdůrazňuje, že se ženy musí zapojit do 
sociálního dialogu a podílet se na 

33. zdůrazňuje, že se ženy musí zapojit do 
sociálního dialogu a podílet se na 
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rozhodování; opakuje, že vzdělání žen a 
jejich lepší postavení ve společnosti má 
zásadní význam pro to, aby získaly 
rovnoprávnost mj. při využívání zdrojů 
domácnosti;

rozhodování; opakuje, že vzdělání dívek 
a žen a jejich lepší postavení ve společnosti 
má zásadní význam pro to, aby získaly 
rovnoprávnost mj. při využívání zdrojů 
domácnosti;

Or. es

Pozměňovací návrh 112
Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. naléhavě vyzývá vlády, aby se zabývaly 
vážnými problémy v oblasti lidských práv, 
s nimiž se zejména v době hospodářského 
poklesu potýkají starší osoby, např. 
dlouhodobou nezaměstnaností, 
diskriminací v zaměstnání na základě 
věku, nedostatečnými příjmy a finančně 
nedostupnou zdravotní péčí; vyzývá vlády, 
aby zavedly nové inovativní mechanismy, 
které lidem umožní stát se flexibilní 
pracovní silou, např. nárok starších osob 
na důchod při práci na částečný úvazek;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. naléhavě vyzývá vlády, aby se 
zabývaly vážnými problémy v oblasti 
lidských práv, s nimiž se zejména v době 
hospodářského poklesu potýkají starší 
osoby, např. dlouhodobou 

34. naléhavě vyzývá vlády, aby se 
zabývaly vážnými problémy v oblasti 
lidských práv, s nimiž se zejména v době 
hospodářské krize potýkají starší osoby, 
např. rušením důchodových systémů či 
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nezaměstnaností, diskriminací 
v zaměstnání na základě věku, 
nedostatečnými příjmy a finančně 
nedostupnou zdravotní péčí; vyzývá vlády, 
aby zavedly nové inovativní mechanismy, 
které lidem umožní stát se flexibilní 
pracovní silou, např. nárok starších osob 
na důchod při práci na částečný úvazek;

zásahy do těchto systémů, nedostatečnými 
příjmy a finanční nedostupností zdravotní 
péče a sociálního zabezpečení; vyzývá 
vlády, aby zaručily uvedená 
nejzákladnější práva a vyplácení 
důstojných důchodů zajištěných 
prostřednictvím systému národní 
solidarity; rozhodně odsuzuje politiky 
prosazující „návrat do zaměstnání“, 
s cílem zmírnit vzrůstající chudobu této 
vrstvy obyvatelstva, a podporuje například 
zaměstnání starších osob na částečný 
úvazek;

Or. fr

Pozměňovací návrh 114
Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. naléhavě vyzývá vlády, aby se 
zabývaly vážnými problémy v oblasti 
lidských práv, s nimiž se zejména v době 
hospodářského poklesu potýkají starší 
osoby, např. dlouhodobou 
nezaměstnaností, diskriminací 
v zaměstnání na základě věku, 
nedostatečnými příjmy a finančně 
nedostupnou zdravotní péčí; vyzývá vlády, 
aby zavedly nové inovativní mechanismy, 
které lidem umožní stát se flexibilní 
pracovní silou, např. nárok starších osob na 
důchod při práci na částečný úvazek;

34. naléhavě vyzývá vlády, aby se 
zabývaly vážnými problémy v oblasti 
lidských práv, s nimiž se zejména v době 
hospodářského poklesu potýkají starší 
osoby, např. dlouhodobou 
nezaměstnaností, diskriminací 
v zaměstnání na základě věku, 
nedostatečnými příjmy a finančně 
nedostupnou zdravotní péčí; vyzývá vlády, 
aby zavedly nové inovativní mechanismy, 
které lidem umožní stát se flexibilní 
pracovní silou, např. nárok starších osob na 
důchod při práci na částečný úvazek, 
rekvalifikační programy nebo fiskální 
opatření zaměřená na podporu 
zaměstnávání starších osob;

Or. en
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Pozměňovací návrh 115
Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod 34 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34a. vyzývá k ochraně menšinových 
skupin ve třetích zemích s cílem posílit boj 
proti diskriminaci a zajistit podporu 
identity a účasti na politickém životě;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. vyzývá ke snížení transakčních 
nákladů na převody finančních 
prostředků a lepší dostupnosti příslušných 
opatření, např. snadnější přístup 
přistěhovalců k otevření bankovní účtu 
v hostitelských zemích;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. vyzývá ke snížení transakčních nákladů 
na převody finančních prostředků a lepší 
dostupnosti příslušných opatření, např. 
snadnější přístup přistěhovalců k otevření 

35. vyzývá ke snížení transakčních nákladů 
na převody finančních prostředků a 
k poskytnutí např. možnosti snadnějšího 
přístupu přistěhovalců k otevření 
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bankovní účtu v hostitelských zemích; bankovního účtu v hostitelských zemích;

Or. fr

Pozměňovací návrh 118
Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. vyzývá vlády, aby zajistily, že boj proti 
obchodování s lidmi bude i nadále 
prioritou jejich programu během 
hospodářské a finanční krize; naléhavě 
vyzývá vlády, aby řádně prováděly právní 
předpisy ke stíhání pašeráků a osob 
zapojených do obchodování s lidmi, 
rozšířily podporu a právní pomoc pro oběti 
tohoto obchodování a rozvíjely užší 
mezinárodní spolupráci;

36. vyzývá vlády, aby zajistily, že boj proti 
obchodování s lidmi bude i nadále 
prioritou jejich programu během 
hospodářské a finanční krize; naléhavě 
vyzývá vlády, aby řádně prováděly právní 
předpisy ke stíhání pašeráků a osob 
zapojených do obchodování s lidmi, 
rozšířily podporu a právní pomoc pro oběti 
tohoto obchodování a rozvíjely užší 
mezinárodní spolupráci; vyjadřuje rovněž 
politování nad politikami Evropské unie a 
členských států, jejichž cílem je udělat z 
některých třetích zemí, jež se účastní 
evropské politiky sousedství, četníky 
Evropské unie nasazené proti migrantům 
a žadatelům o azyl, a to bez ohledu na 
nejzákladnější práva osob, které se všemi 
prostředky snaží dostat do Evropy; ostře 
odsuzuje neschopnost, kterou projevuje 
Evropská unie, její členské státy a jejich 
partnerské země, pokud jde o zajištění
práva na azyl a záchranu na moři; 
domnívá se, že tyto migrační politiky 
svědčí o povýšenosti vůči obyvatelstvu 
jižních zemí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 119
Marie-Christine Vergiat
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Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. vítá diskuse s komisí OSN na vysoké 
úrovni o rozvojové agendě pro období po 
roce 2015 za účasti evropského komisaře 
pro rozvoj; domnívá se, že rámec pro 
období po roce 2015 by měl 
upřednostňovat progresivní uplatňování 
lidských práv a zohledňovat dopad finanční 
a hospodářské krize na nejchudší a 
nejzranitelnější osoby; naléhavě vyzývá 
všechny zúčastněné strany, aby zvážily 
zavedení vyčíslitelných cílů a ukazatelů a 
rovněž kvalitativních ukazatelů a ukazatelů 
orientovaných na výsledek;

37. vítá diskuse s komisí OSN na vysoké 
úrovni o rozvojové agendě pro období po 
roce 2015 za účasti evropského komisaře 
pro rozvoj; domnívá se, že rámec pro 
období po roce 2015 by měl 
upřednostňovat univerzální uplatňování 
lidských práv a zohledňovat dopad finanční 
a hospodářské krize zejména na nejchudší 
a nejzranitelnější osoby; naléhavě vyzývá 
všechny zúčastněné strany, aby zvážily 
zavedení vyčíslitelných cílů a ukazatelů a 
rovněž kvalitativních ukazatelů a ukazatelů 
orientovaných na výsledek;

Or. fr

Pozměňovací návrh 120
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. vítá diskuse s komisí OSN na vysoké 
úrovni o rozvojové agendě pro období po 
roce 2015 za účasti evropského komisaře 
pro rozvoj; domnívá se, že rámec pro
období po roce 2015 by měl 
upřednostňovat progresivní uplatňování 
lidských práv a zohledňovat dopad 
finanční a hospodářské krize na nejchudší a 
nejzranitelnější osoby; naléhavě vyzývá 
všechny zúčastněné strany, aby zvážily 
zavedení vyčíslitelných cílů a ukazatelů a 
rovněž kvalitativních ukazatelů a ukazatelů 
orientovaných na výsledek;

37. vítá diskuse s komisí OSN na vysoké 
úrovni o rozvojové agendě pro období po 
roce 2015 za účasti evropského komisaře 
pro rozvoj; domnívá se, že rámec pro 
období po roce 2015 by měl 
upřednostňovat progresivní uplatňování 
lidských práv, zohledňovat dopad finanční 
a hospodářské krize na nejchudší a 
nejzranitelnější osoby a plnit závazky 
týkající se snížení chudoby; naléhavě 
vyzývá všechny zúčastněné strany, aby 
zvážily zavedení vyčíslitelných cílů a 
ukazatelů a rovněž kvalitativních ukazatelů 
a ukazatelů orientovaných na výsledek;

Or. es
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Pozměňovací návrh 121
Rui Tavares

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. zdůrazňuje, že je nutné provést další 
výzkum a analýzu dopadu finanční a 
hospodářské krize na různé regiony a 
zdokonalit sledování prvotních náznaků 
celosvětové či regionální krize; zdůrazňuje, 
že v rámci plánování v oblasti výzkumu a 
rovněž politik je třeba více využívat 
rozlišené údaje s cílem lépe zachytit a řešit 
problémy, s nimiž se potýkají chudé a 
nejzranitelnější vrstvy společnosti; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby poskytly 
podporu laboratoři inovací OSN „Global 
Pulse“, jejíž činnost zahájil generální 
tajemník OSN v roce 2009 a jejímž cílem 
je shromažďovat a analyzovat údaje, 
kterých je zapotřebí k lepšímu porozumění 
dopadu finanční a hospodářské krize na 
zranitelné vrstvy obyvatelstva a k zajištění 
odpovídajících politických kroků;

38. zdůrazňuje, že je nutné provést další 
výzkum a analýzu dopadu finanční a 
hospodářské krize na různé regiony, včetně 
dopadu na EU a na její vztahy se třetími 
zeměmi, a zdokonalit sledování prvotních 
náznaků celosvětové či regionální krize; 
zdůrazňuje, že v rámci plánování v oblasti 
výzkumu a rovněž politik je třeba více 
využívat rozlišené údaje s cílem lépe 
zachytit a řešit problémy, s nimiž se 
potýkají chudé a nejzranitelnější vrstvy 
společnosti; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby poskytly podporu laboratoři inovací 
OSN „Global Pulse“, jejíž činnost zahájil 
generální tajemník OSN v roce 2009 a 
jejímž cílem je shromažďovat a analyzovat 
údaje, kterých je zapotřebí k lepšímu 
porozumění dopadu finanční a hospodářské 
krize na zranitelné vrstvy obyvatelstva a k 
zajištění odpovídajících politických kroků;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod 38 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38a. vyzývá všechny státy, aby zvýšily své 
úsilí o dosažení rozvojových cílů tisíciletí 
do roku 2015 a aby se věnovaly těm 
oblastem, v nichž panuje v současné době 
stagnace;
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Pozměňovací návrh 123
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 39

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. pověřuje svého předsedu, aby předal 
toto usnesení Radě, Komisi, Evropské 
službě pro vnější činnost (ESVČ), vládám 
a parlamentům členských států a Úřadu 
vysokého komisaře OSN pro lidská práva.

39. pověřuje svého předsedu, aby předal 
toto usnesení Radě, Komisi, Evropské 
službě pro vnější činnost (ESVČ), 
zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva,
vládám a parlamentům členských států 
a Úřadu vysokého komisaře OSN pro 
lidská práva.

Or. es

Pozměňovací návrh 124
Rui Tavares

Návrh usnesení
Bod 39

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. pověřuje svého předsedu, aby předal 
toto usnesení Radě, Komisi, Evropské 
službě pro vnější činnost (ESVČ), vládám 
a parlamentům členských států a Úřadu 
vysokého komisaře OSN pro lidská práva.

39. pověřuje svého předsedu, aby předal 
toto usnesení Radě, Komisi, Evropské 
službě pro vnější činnost (ESVČ), 
zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, 
vládám a parlamentům členských států 
a Úřadu vysokého komisaře OSN pro 
lidská práva.

Or. en


