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Amendement 1
Tokia Saïfi

Ontwerpresolutie
Visum 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de mededeling van de Commissie 
van 27 januari 2012 aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité getiteld 
"Handel, groei en ontwikkeling -
Afstemming van het handels- en 
investeringsbeleid op de meest behoeftige 
landen" (COM(2012) 22),

Or. fr

Amendement 2
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Visum 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de Millenniumverklaring van de 
Verenigde Naties over de 
millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkelingen, goedgekeurd op 8 
september 20001,

Or. fr

Amendement 3
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Visum 14 bis (nieuw)

                                               
1 http://www.un.org/french/millenaire/ares552f.pdf
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Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn resolutie van 25 maart 2010 
over de gevolgen van de mondiale 
financiële en economische crisis voor de 
ontwikkelingslanden en de 
ontwikkelingssamenwerking 
(P7_TA(2010)0089),

Or. es

Amendement 4
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Visum 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het verslag van het overleg op 
hoog niveau van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
van 19 januari 2009 getiteld "De 
financiële crisis en de gezondheid in de 
wereld",

Or. fr

Amendement 5
Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Visum 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- onder verwijzing naar zijn resolutie van 
11 december 2012 over “Een strategie 
voor digitale vrijheid in het 
buitenlandbeleid van de EU”, 

Or. en
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Amendement 6
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Visum 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het gezamenlijk verslag van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) 
en de Wereldbank van 19 april 2012, 
getiteld "Inventory of Policy Responses to 
the Financial and Economic Crisis",

Or. xm

Amendement 7
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Visum 20 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het verslag van de directeur-
generaal van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (ILO) ter gelegenheid 
van de 100e bijeenkomst van de 
Internationale Arbeidsconferentie van 15 
mei 2011 getiteld "Een nieuw tijdperk van 
sociale gerechtigheid",

Or. fr

Amendement 8
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Visum 22 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de resolutie en de conclusies van 
de 101e bijeenkomst van de Internationale 
Arbeidsconferentie getiteld "De crisis in 
de jeugdwerkgelegenheid: Oproep tot het 
nemen van maatregelen" van 2012,

Or. fr

Amendement 9
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat, hoewel de financiële
en economische crisis, in verschillende 
mate, van invloed is op alle regio's in de 
wereld, de huidige resolutie bedoeld is om 
een beoordeling te maken van de gevolgen 
van de financiële en economische crisis 
op de derde landen, waarbij de aandacht 
met name gericht is op de ontwikkelings-
en minst ontwikkelde landen;

A. Overwegende dat de wereld door de 
financiële crisis in de OESO-landen 
riskeert zich geconfronteerd te zien met de 
ergste vertraging van de economie sinds 
de jaren 1930; overwegende dat de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
schat dat meer dan 100 miljoen mensen 
vanwege verhogingen in het verleden van 
de prijzen van voedingsmiddelen en 
energie weer in armoede zijn vervallen;

Or. fr

Amendement 10
Rui Tavares

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat, hoewel de financiële 
en economische crisis, in verschillende 
mate, van invloed is op alle regio's in de 
wereld, de huidige resolutie bedoeld is om 

overwegende dat, hoewel de financiële en 
economische crisis, in verschillende mate, 
van invloed is op alle regio's in de wereld -
de Europese Unie niet uitgezonderd - de 
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een beoordeling te maken van de gevolgen 
van de financiële en economische crisis op 
de derde landen, waarbij de aandacht met 
name gericht is op de ontwikkelings- en 
minst ontwikkelde landen;

huidige resolutie bedoeld is om een 
beoordeling te maken van de gevolgen van 
de financiële en economische crisis op de 
derde landen, waarbij de aandacht met 
name gericht is op de ontwikkelings- en 
minst ontwikkelde landen;

Or. en

Amendement 11
Rui Tavares

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de financiële crisis 
en de begrotingsdruk die de regeringen 
van een aantal lidstaten als gevolg 
daarvan ondervinden tot een golf aan 
privatiseringen heeft geleid waarbij 
overheidsbedrijven zijn verkocht aan 
staatsbedrijven van autoritaire regimes en 
de regeringen van deze lidstaten zich zo in 
een financiële afhankelijkheidspositie van 
derde landen hebben gemanoeuvreerd; 
overwegende dat deze afhankelijkheid 
gevolgen heeft voor de ontwikkeling van 
de situatie van de mensenrechten, zowel
in de lidstaten als de opkomende landen 
en daarnaast tevens in andere landen 
waar de veranderende diplomatieke 
invloed van de EU ten opzichte van 
andere wereldmachten van 
doorslaggevende betekenis kan zijn voor 
de naleving en bevordering van de 
mensenrechten.

Or. en

Amendement 12
Marie-Christine Vergiat
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Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de financiële en 
economische crisis vervlochten is geraakt 
met talrijke andere crises, bijvoorbeeld 
voedsel-, energie- en sociale crises;

B. overwegende dat wat vaak "de 
financiële en economische crisis" wordt 
genoemd in werkelijkheid een wereldwijde 
systeemcrisis is die van invloed is op alle 
sectoren van de samenleving en gevolgen 
heeft op alle gebieden: politiek, sociaal, 
milieu-, voedsel-, energie-, enz.;

Or. fr

Amendement 13
Jean Roatta

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de financiële en 
economische crisis vervlochten is geraakt 
met talrijke andere crises, bijvoorbeeld 
voedsel-, energie- en sociale crises;

B. overwegende dat de financiële crisis een 
economische crisis heeft veroorzaakt, wat 
heeft geleid tot talrijke andere crises, 
bijvoorbeeld voedsel-, energie- en sociale 
crises;

Or. fr

Amendement 14
Rui Tavares

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de financiële en 
economische crisis vervlochten is geraakt 
met talrijke andere crises, bijvoorbeeld 
voedsel-, energie- en sociale crises;

B. overwegende dat de financiële en 
economische crisis vervlochten is geraakt 
met talrijke andere crises, bijvoorbeeld 
voedsel-, milieu- energie- en sociale crises;
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Or. en

Amendement 15
Tokia Saïfi

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de financiële en 
economische crisis vervlochten is geraakt 
met talrijke andere crises, bijvoorbeeld 
voedsel-, energie- en sociale crises;

B. overwegende dat de financiële en 
economische crisis vervlochten is geraakt 
met talrijke andere crises, bijvoorbeeld 
voedsel-, energie-, milieu- en sociale 
crises;

Or. fr

Amendement 16
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de financiële en 
economische crisis vervlochten is geraakt 
met talrijke andere crises, bijvoorbeeld 
voedsel-, energie- en sociale crises; 

B. overwegende dat de financiële en 
economische crisis vervlochten is geraakt 
met talrijke andere crises, bijvoorbeeld 
voedsel-, energie-, sociale en milieucrises; 

Or. es

Amendement 17
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)



PE502.039v01-00 10/70 AM\922223NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat, in tegenstelling 
tot eerdere crises die zich voordeden in de 
jaren 1980 en 1990 en begonnen in de 
ontwikkelingslanden, de crisis in de 
huidige situatie begonnen is in de 
geïndustrialiseerde landen; overwegende 
dat alle gevolgen van deze crisis nog niet 
merkbaar zijn in de ontwikkelingslanden, 
maar dat dit de gevolgen nog veel erger 
kan maken in de armste landen ter wereld 
die al te maken hebben met chronische 
financiële problemen;

Or. fr

Amendement 18
Rui Tavares

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de crisis 
veroorzaakt is door factoren die van land 
tot land verschillen, wat niet wegneemt 
dat de financiële crisis ontegenzeggelijk 
verband houdt met corruptie; 
overwegende dat corruptie de rechtsstaat 
en de democratie ondermijnt en 
rechtstreeks ten koste gaat van de 
bevolking aangezien de prijs van 
openbare diensten er door stijgt en de 
kwaliteit van die diensten er door daalt en 
arme mensen daardoor vaak slechter 
toegang hebben tot water, onderwijs, 
gezondheidszorg en allerlei andere 
belangrijke diensten;

Or. en
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Amendement 19
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de financiële en 
economische crisis vooral een negatieve 
invloed op de ontwikkelings- en minst 
ontwikkelde landen heeft gehad, hetgeen 
met name tot uiting kwam in een 
exportdaling door verminderde vraag, hoge 
schuldenlasten, het risico op verminderde 
toestroom van directe buitenlandse 
investeringen (DBI) en een vermindering 
van de officiële ontwikkelingshulp (ODA), 
hetgeen leidt tot moeilijkheden bij de 
verwezenlijking van de mensenrechten, 
omdat er minder middelen beschikbaar 
zijn om de sociale en economische rechten
te waarborgen en er meer mensen aan de 
bedelstaf geraken;

D. overwegende dat de financiële en 
economische crisis vooral een negatieve 
invloed op de minst ontwikkelde landen 
heeft gehad, hetgeen met name tot uiting 
kwam in een exportdaling door 
verminderde vraag, hoge schuldenlasten 
met name vanwege beleid dat hen eerder 
is opgelegd, het risico op verminderde 
toestroom van directe buitenlandse 
investeringen (DBI) en een vermindering 
van de officiële ontwikkelingshulp (ODA),
hetgeen leidt tot begrotingsbeperkingen en 
afbreuk doet aan de verwezenlijking van 
de mensenrechten, met name de
economische, sociale en culturele rechten, 
en er meer mensen aan de bedelstaf 
geraken;

Or. fr

Amendement 20
Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de financiële en 
economische crisis vooral een negatieve 
invloed op de ontwikkelings- en minst 
ontwikkelde landen heeft gehad, hetgeen 
met name tot uiting kwam in een 
exportdaling door verminderde vraag, hoge 
schuldenlasten, het risico op verminderde 
toestroom van directe buitenlandse 
investeringen (DBI) en een vermindering 
van de officiële ontwikkelingshulp (ODA), 

D. overwegende dat de financiële en 
economische crisis vooral een negatieve 
invloed op de ontwikkelings- en minst 
ontwikkelde landen heeft gehad, hetgeen 
met name tot uiting kwam in een 
exportdaling door verminderde vraag, hoge 
schuldenlasten, het risico op verminderde 
toestroom van directe buitenlandse 
investeringen (DBI) en een vermindering 
van de officiële ontwikkelingshulp (ODA), 
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hetgeen leidt tot moeilijkheden bij de 
verwezenlijking van de mensenrechten, 
omdat er minder middelen beschikbaar zijn 
om de sociale en economische rechten te 
waarborgen en er meer mensen aan de 
bedelstaf geraken;

wat tevens gevolgen heeft voor de 
mensenrechten, omdat er minder middelen 
beschikbaar zijn om de sociale en 
economische rechten te waarborgen en er 
meer mensen aan de bedelstaf geraken;

Or. en

Amendement 21
Jean Roatta

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de wereldwijde 
economische crisis de verhoging van de
levensstandaard ondermijnd heeft die de 
derde wereld in de tien jaar voorafgaand 
aan de crisis verworven heeft, en 
overwegende dat de mate van ongelijkheid 
in een kwart van de ontwikkelingslanden 
groter geworden is, waardoor de toegang 
tot onderwijs, voedsel, land en krediet 
beperkt is;

E. overwegende dat de wereldwijde 
economische crisis de levensstandaard de 
afgelopen tien jaar ernstig gewijzigd heeft 
in de derde wereld, en overwegende dat de 
mate van ongelijkheid in een kwart van de 
ontwikkelingslanden groter geworden is, 
waardoor de toegang tot onderwijs, 
voedsel, land en krediet beperkt is;

Or. fr

Amendement 22
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat uit onderzoek van 
de Internationale Arbeidsorganisatie is 
gebleken dat 80% van de wereldbevolking 
30% van de mondiale rijkdom in handen 
heeft, dat de gecumuleerde inkomens van 
de 61 miljoen rijkste mensen gelijk staan 
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aan die van de 3,5 miljard armste mensen, 
dat de crisis de gevaren van de huidige 
globalisering heeft bevestigd en dat 
diezelfde crisis de toch al dramatische 
sociale ongelijkheden heeft doen 
toenemen in het belang van de hoogste 
inkomens, die vergeleken met de 
middeninkomens duizelingwekkend hard 
stijgen;

Or. fr

Amendement 23
Tokia Saïfi

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de collectieve EU-
uitgaven voor de officiële 
ontwikkelingshulp daalde van 53,5 miljard 
EUR in 2010 tot 53,1 miljard EUR in 
2011, waarmee het niveau van de uitgaven 
voor ontwikkelingshulp daalde van 0,44% 
van het BNI in 2010 tot 0,42% van het BNI 
in 2011;

F. overwegende dat de collectieve EU-
uitgaven voor de officiële
ontwikkelingshulp daalde van 53,5 miljard 
EUR in 2010 tot 53,1 miljard EUR in 
2011, waarmee het niveau van de uitgaven 
voor ontwikkelingshulp daalde van 0,44% 
van het BNI in 2010 tot 0,42% van het BNI 
in 2011; overwegende dat de EU en haar 
lidstaten niettemin nog altijd de grootste 
verstrekker van officiële 
ontwikkelingshulp ter wereld zijn;

Or. fr

Amendement 24
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het doel van
handelsovereenkomsten die door de EU 

G. overwegende dat de
handelsovereenkomsten die door de EU 
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met partnerlanden gesloten worden is om, 
onder andere, de handel en de 
investeringen te bevorderen en uit te 
breiden, en markten toegankelijker te 
maken met het oogmerk om de
economische integratie te verbeteren, de 
armoede terug te dringen, nieuwe 
mogelijkheden voor werk te scheppen,
arbeidsvoorwaarden te verbeteren en de 
levensstandaard te verhogen en zodoende 
uiteindelijk bij te dragen aan de 
verwezenlijking van de mensenrechten;

met partnerlanden gesloten worden de 
hiervoor vastgestelde doelstellingen op het 
gebied van economische integratie, 
uitroeiing van de armoede, het scheppen 
van nieuwe mogelijkheden voor werk, de 
verbetering van de arbeidsvoorwaarden en 
de toename van de levensstandaard niet 
hebben verwezenlijkt en zelfs hebben 
geleid tot schending van de economische 
en sociale grondrechten, de verarming 
van de betreffende bevolkingsgroepen en 
de toe-eigening van hulpbronnen door 
transnationale ondernemingen;

Or. fr

Amendement 25
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het doel van 
handelsovereenkomsten die door de EU 
met partnerlanden gesloten worden is om, 
onder andere, de handel en de 
investeringen te bevorderen en uit te 
breiden, en markten toegankelijker te 
maken met het oogmerk om de 
economische integratie te verbeteren, de 
armoede terug te dringen, nieuwe 
mogelijkheden voor werk te scheppen, 
arbeidsvoorwaarden te verbeteren en de
levensstandaard te verhogen en zodoende 
uiteindelijk bij te dragen aan de 
verwezenlijking van de mensenrechten;

G. overwegende dat het doel van 
handelsovereenkomsten die door de EU 
met partnerlanden gesloten worden is om, 
onder andere, de handel en de 
investeringen te bevorderen en uit te 
breiden, en markten toegankelijker te 
maken met het oogmerk om de 
economische integratie en sociale cohesie 
te verbeteren, de armoede terug te dringen, 
nieuwe mogelijkheden voor werk te 
scheppen, arbeidsvoorwaarden te 
verbeteren en de levensstandaard te 
verhogen en zodoende uiteindelijk bij te 
dragen aan de verwezenlijking van de 
mensenrechten;

Or. en

Amendement 26
Tokia Saïfi
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Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het doel van 
handelsovereenkomsten die door de EU 
met partnerlanden gesloten worden is om, 
onder andere, de handel en de 
investeringen te bevorderen en uit te 
breiden, en markten toegankelijker te 
maken met het oogmerk om de 
economische integratie te verbeteren, de 
armoede terug te dringen, nieuwe 
mogelijkheden voor werk te scheppen, 
arbeidsvoorwaarden te verbeteren en de 
levensstandaard te verhogen en zodoende 
uiteindelijk bij te dragen aan de 
verwezenlijking van de mensenrechten;

G. overwegende dat het doel van 
handelsovereenkomsten die door de EU 
met partnerlanden gesloten worden is om, 
onder andere, de handel en de 
investeringen te bevorderen en uit te 
breiden, en markten toegankelijker te 
maken met het oogmerk om de 
economische groei en integratie te 
verbeteren, de armoede terug te dringen, 
nieuwe mogelijkheden voor werk te 
scheppen, arbeidsvoorwaarden te 
verbeteren en de levensstandaard te 
verhogen en zodoende uiteindelijk bij te 
dragen aan de verwezenlijking van de 
mensenrechten;

Or. fr

Amendement 27
Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het doel van 
handelsovereenkomsten die door de EU 
met partnerlanden gesloten worden is om, 
onder andere, de handel en de 
investeringen te bevorderen en uit te 
breiden, en markten toegankelijker te 
maken met het oogmerk om de 
economische integratie te verbeteren, de 
armoede terug te dringen, nieuwe 
mogelijkheden voor werk te scheppen, 
arbeidsvoorwaarden te verbeteren en de 
levensstandaard te verhogen en zodoende 
uiteindelijk bij te dragen aan de 

G. overwegende dat het doel van 
handelsovereenkomsten die door de EU 
met partnerlanden gesloten worden is om, 
onder andere, de handel en de 
investeringen te bevorderen en uit te 
breiden, en markten toegankelijker te 
maken met het oogmerk om de 
economische samenwerking te verbeteren, 
de armoede terug te dringen, nieuwe 
mogelijkheden voor werk te scheppen, 
arbeidsvoorwaarden te verbeteren en de 
levensstandaard te verhogen en zodoende 
uiteindelijk bij te dragen aan de 



PE502.039v01-00 16/70 AM\922223NL.doc

NL

verwezenlijking van de mensenrechten; verwezenlijking van de mensenrechten;

Or. en

Amendement 28
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat het juiste toezicht op 
en de praktische handhaving van de
mensenrechtenclausule van elke 
handelsovereenkomst gegarandeerd 
moeten worden; overwegende dat enige 
stelselmatige schending van de in de 
handelsovereenkomsten van de EU 
vastgelegde mensenrechtenclausule elke 
verdragspartij het recht geeft om "gepaste 
maatregelen" te nemen, waaronder ook 
het geheel of gedeeltelijk opschorten van 
de overeenkomst kan vallen;

H. overwegende dat clausules betreffende 
democratie en mensenrechten van de
verschillende overeenkomsten die door de 
EU gesloten zijn met derde landen 
grotendeels dode letter blijven terwijl ze 
juist een juridisch bindende verbintenis
moeten vormen voor de Unie en de 
partnerlanden;

Or. fr

Amendement 29
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat het juiste toezicht op 
en de praktische handhaving van de 
mensenrechtenclausule van elke 
handelsovereenkomst gegarandeerd 
moeten worden; overwegende dat enige 
stelselmatige schending van de in de 
handelsovereenkomsten van de EU 
vastgelegde mensenrechtenclausule elke 

H. overwegende dat het juiste toezicht op 
en de praktische handhaving van de 
mensenrechtenclausule van elke 
handelsovereenkomst gegarandeerd 
moeten worden; overwegende dat enige 
stelselmatige schending van de in de 
handelsovereenkomsten van de EU 
vastgelegde mensenrechtenclausule elke 
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verdragspartij het recht geeft om "gepaste 
maatregelen" te nemen, waaronder ook het 
geheel of gedeeltelijk opschorten van de 
overeenkomst kan vallen;

verdragspartij het recht geeft om "gepaste 
maatregelen" te nemen, waaronder ook het 
geheel of gedeeltelijk opschorten van de 
overeenkomst kan vallen of het opleggen 
van beperkingen;

Or. en

Amendement 30
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat het "Hulp voor 
Handel"-initiatief positieve resultaten 
heeft laten zien en bijgedragen heeft 
geleverd aan de ontwikkeling van meer 
handelscapaciteit en een betere 
economische infrastructuur in 
partnerlanden;

Schrappen

Or. fr

Amendement 31
Ana Gomes, David Martin

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat de financiële crisis 
onder meer veroorzaakt is door het feit dat 
er geen afdoende maatregelen waren 
getroffen om legale en illegale vormen 
van corruptie te voorkomen, op te sporen 
en uit te roeien; overwegende dat de 
wijdverspreide corruptie in de publieke en 
private sector - zowel in de 
ontwikkelingslanden als in de ontwikkelde 
landen - een belemmering vormt voor een 
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doeltreffende, brede en gelijke 
bescherming en bevordering van 
burgerlijke, politieke en sociale rechten; 

Or. en

Amendement 32
Rui Tavares

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat de huidige 
economische crisis verregaande gevolgen 
heeft voor de ondersteuning van de 
democratie en het goed bestuur door de 
Europese Unie en andere grote donoren; 
overwegende dat de economische 
moeilijkheden de donoren waarschijnlijk 
nopen zal tot verlaging van de 
buitenlandse hulp, dit terwijl de 
wereldwijde crisis het nu juist des te 
belangrijker maakt om de steun aan 
politieke hervormingen en de 
ontwikkeling van de democratie in derde 
landen te handhaven.

Or. en

Amendement 33
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat de mensen die in 
armoede leven behoefte hebben aan een 
effectieve en betaalbare toegang tot de 
rechter om voor hun recht op te komen en 

K. overwegende dat effectieve en
onpartijdige toegang tot de rechter een 
grondrecht is voor iedereen en dat 
mensen die fysiek, geestelijk en financieel 
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mensenrechtenschendingen die jegens hen 
gepleegd zijn aan te vechten; overwegende 
dat zij, indien een eerlijk proces en een 
eerlijke rechtsgang voor hen niet 
weggelegd is, economisch en sociaal nog 
kwetsbaarder zijn;

kwetsbaar zijn voor hun recht op moeten 
kunnen komen en 
mensenrechtenschendingen die jegens hen 
gepleegd zijn aan moeten kunnen vechten; 
overwegende dat toegang tot een eerlijk 
proces en een eerlijke rechtsgang voor hen 
een onmisbaar hulpmiddel is om al hun 
rechten te verkrijgen;

Or. fr

Amendement 34
Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat de mensen die in 
armoede leven behoefte hebben aan een 
effectieve en betaalbare toegang tot de 
rechter om voor hun recht op te komen en 
mensenrechtenschendingen die jegens hen 
gepleegd zijn aan te vechten; overwegende 
dat zij, indien een eerlijk proces en een 
eerlijke rechtsgang voor hen niet 
weggelegd is, economisch en sociaal nog 
kwetsbaarder zijn;

K. overwegende dat de mensen die in 
armoede leven behoefte hebben aan een 
effectieve en betaalbare toegang tot de 
rechter om voor hun recht op te komen en 
mensenrechtenschendingen die jegens hen 
gepleegd zijn aan te vechten; overwegende 
dat gebrekkige toegang tot een eerlijk 
proces en een eerlijke rechtsgang in 
zichzelf een schending van de 
mensenrechten is en mensen economisch 
en sociaal nog kwetsbaarder maakt;

Or. en

Amendement 35
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat de mensen die in K. overwegende dat de mensen die in 
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armoede leven behoefte hebben aan een 
effectieve en betaalbare toegang tot de 
rechter om voor hun recht op te komen en 
mensenrechtenschendingen die jegens hen 
gepleegd zijn aan te vechten; overwegende 
dat zij, indien een eerlijk proces en een 
eerlijke rechtsgang voor hen niet 
weggelegd is, economisch en sociaal nog 
kwetsbaarder zijn;

armoede leven en zich niet kunnen 
verdedigen behoefte hebben aan een 
effectieve en betaalbare toegang tot de 
rechter om voor hun recht op te komen en 
mensenrechtenschendingen die jegens hen 
gepleegd zijn aan te vechten; overwegende 
dat zij, indien een eerlijk proces en een 
eerlijke rechtsgang voor hen niet 
weggelegd is, economisch en sociaal nog 
kwetsbaarder zijn;

Or. es

Amendement 36
Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat de werkeloosheid ter 
wereld in 2012 opliep tot 200 miljoen - een 
stijging van 27 miljoen sinds het begin van 
de crisis in 2008 - waardoor het recht op 
werk in gevaar komt en de gezinsinkomens 
achteruitlopen; overwegende dat 
werkeloosheid, naast lichamelijke ziekten 
en verslechterende economische 
omstandigheden, een rechtstreekse 
invloed heeft op de geestelijke gezondheid 
en een gebrek aan eigenwaarde kan 
veroorzaken, hetgeen veelvuldig tot 
depressie en zelfs zelfmoord kan leiden;

L. overwegende dat de werkeloosheid ter 
wereld in 2012 opliep tot 200 miljoen - een 
stijging van 27 miljoen sinds het begin van 
de crisis in 2008 - waardoor het recht op 
werk in gevaar komt en de gezinsinkomens 
achteruitlopen; 

Or. en

Amendement 37
Jean Roatta

Ontwerpresolutie
Overweging L
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Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat de werkeloosheid ter 
wereld in 2012 opliep tot 200 miljoen - een 
stijging van 27 miljoen sinds het begin van 
de crisis in 2008 - waardoor het recht op 
werk in gevaar komt en de gezinsinkomens 
achteruitlopen; overwegende dat 
werkeloosheid, naast lichamelijke ziekten 
en verslechterende economische 
omstandigheden, een rechtstreekse invloed 
heeft op de geestelijke gezondheid en een 
gebrek aan eigenwaarde kan veroorzaken, 
hetgeen veelvuldig tot depressie en zelfs 
zelfmoord kan leiden;

L. overwegende dat de werkeloosheid ter 
wereld in 2012 opliep tot 200 miljoen - een 
stijging van 27 miljoen sinds het begin van 
de crisis in 2008 - waardoor het recht op 
werk in gevaar komt en de gezinsinkomens 
achteruitlopen; overwegende dat 
verslechterende economische 
omstandigheden en werkeloosheid van 
invloed kunnen zijn op de gezondheid van 
individuen, hetgeen een gebrek aan 
eigenwaarde en zelfs depressie kan 
veroorzaken;

Or. fr

Amendement 38
Jean Roatta

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat vrouwen vaak een 
ongelijke behandeling ondergaan op de 
werkplek in vergelijking met mannen, op 
het punt van ontslag, sociale 
voorzieningen en heraanwerving; 
overwegende dat mannen genoodzaakt 
zijn om hun werklast te vergroten omdat 
hun werk in het algemeen beschouwd 
wordt als de voornaamste inkomstenbron 
van het gezin;

N. overwegende de ongelijkheden die in 
het arbeidsmilieu tussen mannen en 
vrouwen kunnen bestaan;

Or. fr

Amendement 39
Marietje Schaake
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Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat vrouwen vaak een 
ongelijke behandeling ondergaan op de 
werkplek in vergelijking met mannen, op 
het punt van ontslag, sociale voorzieningen 
en heraanwerving; overwegende dat 
mannen genoodzaakt zijn om hun 
werklast te vergroten omdat hun werk in 
het algemeen beschouwd wordt als de 
voornaamste inkomstenbron van het 
gezin;

N. overwegende dat vrouwen vaak een 
ongelijke behandeling ondergaan op de 
werkplek in vergelijking met mannen, op 
het punt van ontslag, sociale voorzieningen 
en heraanwerving; 

Or. en

Amendement 40
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat vrouwen vaak een 
ongelijke behandeling ondergaan op de 
werkplek in vergelijking met mannen, op 
het punt van ontslag, sociale voorzieningen 
en heraanwerving; overwegende dat 
mannen genoodzaakt zijn om hun 
werklast te vergroten omdat hun werk in 
het algemeen beschouwd wordt als de 
voornaamste inkomstenbron van het 
gezin;

N. overwegende dat vrouwen vaak een 
ongelijke behandeling ondergaan op de 
werkplek in vergelijking met mannen, op 
het punt van toegang tot het arbeidsproces,
ontslag, sociale voorzieningen en 
heraanwerving;

Or. fr

Amendement 41
Jean Roatta

Ontwerpresolutie
Overweging O
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Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat de sociaal-
economische crisis extra spanningen 
teweegbrengt bij gezinnen en tot een 
vergroting van het aantal gevallen van 
huiselijk geweld en vooral op vrouwen en 
kinderen gericht geweld leidt;

Schrappen

Or. fr

Amendement 42
Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat de sociaal-
economische crisis extra spanningen 
teweegbrengt bij gezinnen en tot een 
vergroting van het aantal gevallen van 
huiselijk geweld en vooral op vrouwen en 
kinderen gericht geweld leidt;

Schrappen

Or. en

Amendement 43
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat de sociaal-
economische crisis extra spanningen 
teweegbrengt bij gezinnen en tot een 
vergroting van het aantal gevallen van 
huiselijk geweld en vooral op vrouwen en 
kinderen gericht geweld leidt;

O. overwegende dat een slechte 
behandeling en huiselijk geweld, 
voornamelijk gericht op vrouwen en 
kinderen, kunnen toenemen door extra 
spanningen vanwege de economische en 
sociale gevolgen van de crisis;
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Or. fr

Amendement 44
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Overweging P

Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat jongeren onevenredig 
getroffen worden door de crisis, want als 
nieuwkomers op de arbeidsmarkt zijn zij 
de laatsten die aangenomen en de eersten 
die ontslagen worden; overwegende dat er 
in 2011, wereldwijd, 74,8 jongeren in de 
leeftijd van 15-24 werkeloos waren, wat 
een stijging van meer dan 4 miljoen 
betekent sinds 2007, met een uitzonderlijk 
hoog werkeloosheidsniveau in het Midden-
Oosten en Noord-Afrika;

P. overwegende dat jongeren onevenredig 
getroffen worden door de crisis; 
overwegende dat er in 2011, wereldwijd, 
74,8 jongeren in de leeftijd van 15-24 
werkeloos waren, wat een stijging van 
meer dan 4 miljoen betekent sinds 2007, 
met een uitzonderlijk hoog 
werkeloosheidsniveau in het Midden-
Oosten en Noord-Afrika;

Or. fr

Amendement 45
Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Overweging R

Ontwerpresolutie Amendement

R. overwegende dat vooral kinderen te 
lijden hebben onder de financiële en 
economische crisis, omdat hun 
omstandigheden vaak verslechterd 
worden door de kwetsbaarheid van hun 
verzorgers en de risico's die zij lopen;

R. overwegende dat vooral kinderen te 
lijden hebben onder de financiële en 
economische crisis;

Or. en
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Amendement 46
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Overweging T bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

T bis. overwegende dat minderheden uit 
derde landen vaak gediscrimineerd 
worden en dus hun toegang tot sociale 
rechten in deze tijden van economische 
crisis nog eens extra wordt belemmerd;

Or. en

Amendement 47
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Overweging U

Ontwerpresolutie Amendement

U. overwegende dat miljoenen mensen die 
moeite hebben om in hun basale behoeften 
te voorzien te lijden hebben van stijgende 
en veranderlijke voedselprijzen; 
overwegende dat het tempo van de 
voortgang om de honger in de wereld terug 
te dringen sinds 2007 teruggevallen is; 
overwegende dat 868 miljoen mensen 
lijden aan chronische ondervoeding en dat 
de overgrote meerderheid (850 miljoen 
mensen) daarvan in ontwikkelingslanden 
woont; overwegende dat het bezuinigen op 
de kwantiteit en/of de kwaliteit van het 
gegeten voedsel tijdens kritieke stadia in de 
ontwikkeling van kinderen of tijdens 
zwangerschap tot de overlevingsstrategieën 
in kwetsbare huishoudens behoort, hetgeen 
langetermijngevolgen voor de lichamelijke 
groei en de geestelijke gezondheid 
oplevert;

U. overwegende dat de speculatie met 
levensmiddelen leidt tot stijgende en 
veranderlijke voedselprijzen, hetgeen van 
invloed is op miljoenen mensen die moeite 
hebben om in hun basale behoeften te 
voorzien; overwegende dat het tempo van 
de voortgang om de honger in de wereld 
terug te dringen sinds 2007 teruggevallen 
is; overwegende dat 868 miljoen mensen 
lijden aan chronische ondervoeding en dat 
de overgrote meerderheid (850 miljoen 
mensen) daarvan in ontwikkelingslanden 
woont; overwegende dat het bezuinigen op 
de kwantiteit en/of de kwaliteit van het 
gegeten voedsel tijdens kritieke stadia in de 
ontwikkeling van kinderen of tijdens 
zwangerschap tot de overlevingsstrategieën 
in kwetsbare huishoudens behoort, hetgeen 
langetermijngevolgen voor de lichamelijke 
groei en de geestelijke gezondheid 
oplevert;
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Or. fr

Amendement 48
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Overweging U

Ontwerpresolutie Amendement

U. overwegende dat miljoenen mensen die 
moeite hebben om in hun basale behoeften 
te voorzien te lijden hebben van stijgende 
en veranderlijke voedselprijzen; 
overwegende dat het tempo van de 
voortgang om de honger in de wereld terug 
te dringen sinds 2007 teruggevallen is; 
overwegende dat 868 miljoen mensen 
lijden aan chronische ondervoeding en dat 
de overgrote meerderheid (850 miljoen 
mensen) daarvan in ontwikkelingslanden 
woont; overwegende dat het bezuinigen op 
de kwantiteit en/of de kwaliteit van het 
gegeten voedsel tijdens kritieke stadia in de 
ontwikkeling van kinderen of tijdens 
zwangerschap tot de overlevingsstrategieën 
in kwetsbare huishoudens behoort, hetgeen 
langetermijngevolgen voor de lichamelijke 
groei en de geestelijke gezondheid 
oplevert;

U. overwegende dat miljoenen mensen die 
moeite hebben om in hun basale behoeften 
te voorzien te lijden hebben van stijgende 
en veranderlijke voedselprijzen als gevolg 
van de financiële speculatie op de 
derivatenmarkten; overwegende dat het 
tempo van de voortgang om de honger in 
de wereld terug te dringen sinds 2007 
teruggevallen is; overwegende dat 868 
miljoen mensen lijden aan chronische 
ondervoeding en dat de overgrote 
meerderheid (850 miljoen mensen) daarvan 
in ontwikkelingslanden woont; 
overwegende dat het bezuinigen op de 
kwantiteit en/of de kwaliteit van het 
gegeten voedsel tijdens kritieke stadia in de 
ontwikkeling van kinderen of tijdens
zwangerschap tot de overlevingsstrategieën 
in kwetsbare huishoudens behoort, hetgeen 
langetermijngevolgen voor de lichamelijke 
groei en de geestelijke gezondheid 
oplevert;

Or. es

Amendement 49
Elisabeth Jeggle, Andrzej Grzyb

Ontwerpresolutie
Overweging U bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

U bis. overwegende dat gezien de stijgende 
vraag naar landbouwproducten voor de 
productie van voedsel en in toenemende 
mate voor de productie van energie en 
industrieel gebruik, de wedloop om grond 
- een steeds schaarsere hulpbron -
eveneens steeds heviger wordt; 
overwegende dat nationale en 
internationale investeerders langlopende 
koop- en pachtovereenkomsten afsluiten 
om grote stukken grond veilig te stellen, 
hetgeen de betrokken landen en met name 
de lokale bevolking voor de nodige 
sociaal-economische en ecologische 
problemen kan plaatsen.

Or. en

Amendement 50
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Overweging V

Ontwerpresolutie Amendement

V. overwegende dat vooral ouderen, die 
grotere risico's kunnen lopen om werkeloos 
te worden en minder kans maken om 
omgeschoold en weer aangeworven te 
worden, de acute effecten van de 
economische crisis ondervinden; 
overwegende dat hun toegang tot 
betaalbare gezondheidszorg door de crisis 
beperkt kan worden;

V. overwegende dat volgens de FAO 
minder dan 3 miljard euro voldoende zou 
zijn om iedereen te helpen die zwaar 
ondervoed is (laatste stadium voor het 
overlijden), dat het om 19 miljoen 
kinderen jonger dan 5 jaar gaat en dat het 
essentieel is dat hun staten hun 
inspanningen op dit gebied belonen;
overwegende dat vooral oudere 
werknemers, die grotere risico's kunnen 
lopen om werkeloos te worden en minder 
kans maken om omgeschoold en weer 
aangeworven te worden, de acute effecten 
van de economische crisis ondervinden; 
overwegende dat hun toegang tot 
betaalbare gezondheidszorg door de crisis 
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beperkt kan worden;

Or. fr

Amendement 51
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Overweging W

Ontwerpresolutie Amendement

W. overwegende dat de stijging van de 
medicijnprijzen (die tot 30% duurder zijn 
geworden) negatieve gevolgen heeft voor 
het recht op gezondheid van de meest 
kwetsbaren, voornamelijk kinderen en de 
ouderen;

W. overwegende dat de stijging van de 
medicijnprijzen (die tot 30% duurder zijn 
geworden) negatieve gevolgen heeft voor 
het recht op gezondheid van de meest 
kwetsbaren, voornamelijk kinderen, 
ouderen en personen met een handicap;

Or. en

Amendement 52
Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Overweging Y

Ontwerpresolutie Amendement

Y. overwegende dat geldovermakingen 
een belangrijk middel zijn om de schok 
van de crisis voor de economieën van de 
ontwikkelingslanden te verzachten;

Schrappen

Or. en

Amendement 53
Tokia Saïfi, Jean Roatta

Ontwerpresolutie
Overweging Y
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Ontwerpresolutie Amendement

Y. overwegende dat geldovermakingen een
belangrijk middel zijn om de schok van de 
crisis voor de economieën van de 
ontwikkelingslanden te verzachten;

Y. overwegende dat geldovermakingen, 
microfinanciering en de stroom van 
directe investeringen naar het buitenland 
een middel zijn om de schok van de crisis 
voor de economieën van de 
ontwikkelingslanden te verzachten;

Or. fr

Amendement 54
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Overweging Y

Ontwerpresolutie Amendement

Y. overwegende dat geldovermakingen een 
belangrijk middel zijn om de schok van de 
crisis voor de economieën van de 
ontwikkelingslanden te verzachten;

Y. overwegende dat de geldovermakingen, 
die de afgelopen tijd geslonken zijn, een 
belangrijk middel zijn om de schok van de 
crisis voor de economieën van de 
ontwikkelingslanden te verzachten;

Or. es

Amendement 55
Jean Roatta

Ontwerpresolutie
Overweging Z

Ontwerpresolutie Amendement

Z. overwegende dat mensenhandel een 
moderne vorm van slavernij en een 
ernstige schending van fundamentele 
mensenrechten is; overwegende dat de 
wereldwijde economische crisis de vraag 
naar verhandelde mensen opdrijft, 

Z. overwegende dat mensenhandel een 
moderne vorm van slavernij en een 
ernstige schending van fundamentele 
mensenrechten is; overwegende dat 
mensenhandelaars de behoefte van hun 
potentiële slachtoffers om een fatsoenlijke 
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waardoor er steeds meer mensenhandel 
plaatsvindt in allelei vormen en het aantal 
verhandelde mensen wereldwijd tot 20,9 
miljoen is opgelopen; overwegende dat
mensenhandelaars de behoefte van hun 
potentiële slachtoffers om een fatsoenlijke 
baan te vinden en aan de armoede te 
ontsnappen exploiteren; overwegende dat 
tweederde van de slachtoffers van 
mensenhandel vrouwen en meisjes zijn;

baan te vinden en aan de armoede te 
ontsnappen exploiteren; overwegende dat 
tweederde van de slachtoffers van 
mensenhandel vrouwen en meisjes zijn;

Or. fr

Amendement 56
Elisabeth Jeggle, Andrzej Grzyb

Ontwerpresolutie
Overweging BA

Ontwerpresolutie Amendement

BA. overwegende dat de werkgelegenheid 
en het levensonderhoud voor 70% van de 
bevolking in de ontwikkelingslanden 
voortkomt uit de agrarische sector; 
overwegende dat in landen met lage 
inkomsten die arm zijn aan hulpbronnen de 
groei in de agrarische sector vijf keer zo 
effectief is voor het terugdringen van de 
armoede dan groei in de andere sectoren 
(en in Afrika bezuiden de Sahara is dat elf 
keer);

BA. overwegende dat de werkgelegenheid 
en het levensonderhoud voor 70% van de 
bevolking in de ontwikkelingslanden 
voortkomt uit de agrarische sector; 
overwegende dat in landen met lage 
inkomsten die arm zijn aan hulpbronnen de 
groei in de agrarische sector vijf keer zo 
effectief is voor het terugdringen van de 
armoede dan groei in de andere sectoren 
(en in Afrika bezuiden de Sahara is dat elf 
keer); overwegende dat 
plattelandsontwikkeling en maatregelen 
ter ondersteuning van de landbouw -
lokale productie in het bijzonder -
cruciale elementen zijn van alle 
ontwikkelingsstrategieën en van cruciaal 
belang voor de uitroeiing van armoede, 
honger en onderontwikkeling.

Or. en

Amendement 57
Tokia Saïfi
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Ontwerpresolutie
Overweging BA

Ontwerpresolutie Amendement

BA. overwegende dat de werkgelegenheid 
en het levensonderhoud voor 70% van de 
bevolking in de ontwikkelingslanden 
voortkomt uit de agrarische sector; 
overwegende dat in landen met lage 
inkomsten die arm zijn aan hulpbronnen de 
groei in de agrarische sector vijf keer zo 
effectief is voor het terugdringen van de 
armoede dan groei in de andere sectoren 
(en in Afrika bezuiden de Sahara is dat elf 
keer);

BA. overwegende dat de werkgelegenheid 
en het levensonderhoud voor 70% van de 
bevolking in de ontwikkelingslanden 
voortkomt uit de agrarische sector; 
overwegende dat het deel van de ODA dat 
voor landbouw bestemd is gestaag 
afneemt en tegenwoordig nog maar 5% 
van de totale ODA vertegenwoordigt; 
overwegende dat in landen met lage 
inkomsten die arm zijn aan hulpbronnen de 
groei in de agrarische sector vijf keer zo 
effectief is voor het terugdringen van de 
armoede dan groei in de andere sectoren 
(en in Afrika bezuiden de Sahara is dat elf 
keer);

Or. fr

Amendement 58
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst nogmaals op zijn vastbeslotenheid 
om de mensenrechten en fundamentele 
vrijheden - burgerlijke, politieke, 
economische, sociale en culturele - te 
beschermen en te bevorderen als een 
kernbeginsel van zijn buitenlands beleid 
en als fundament van al het andere beleid, 
zoals vastgelegd in het Verdrag van 
Lissabon, met name in de context van de 
economische en financiële crisis;

1. wijst er nogmaals op dat de 
bescherming van de mensenrechten en 
fundamentele vrijheden - burgerlijke, 
politieke, economische, sociale en culturele 
- als kernbeginselen van het buitenlands 
beleid van de EU en als fundament van al 
haar andere beleid, is opgenomen in het 
Verdrag van Lissabon; benadrukt dat de 
crisis aanzienlijke economische en sociale 
gevolgen heeft voor de bevolking, ook in 
de Europese Unie; constateert dat de door 
de Europese Unie en andere 
internationale instellingen, zoals het IMF, 
goedgekeurde verschillende 
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bezuinigingsplannen hebben geleid tot 
een verslechtering van de situatie van de 
sociale rechten en met name tot een 
explosie van de werkeloosheid, 
onzekerheid en een achteruitgang van de 
leefomstandigheden, met name van de 
meest zwakke en kwetsbare mensen in 
zowel de lidstaten als derde landen;

Or. fr

Amendement 59
Leonidas Donskis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst nogmaals op zijn vastbeslotenheid 
om de mensenrechten en fundamentele 
vrijheden - burgerlijke, politieke, 
economische, sociale en culturele - te 
beschermen en te bevorderen als een 
kernbeginsel van zijn buitenlands beleid en 
als fundament van al het andere beleid, 
zoals vastgelegd in het Verdrag van 
Lissabon, met name in de context van de 
economische en financiële crisis;

1. wijst nogmaals op zijn vastbeslotenheid 
om de mensenrechten en fundamentele 
vrijheden - burgerlijke, politieke, 
economische, sociale en culturele - te 
beschermen en te bevorderen als een 
kernbeginsel van het buitenlands beleid 
van de Europese Unie en als fundament 
van al het andere beleid, zoals vastgelegd 
in het Verdrag van Lissabon, met name in 
de context van de economische en 
financiële crisis;

Or. en

Amendement 60
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. onderstreept dat tot de 
mensenrechten ook behoren het recht op 
voeding, water, onderwijs, adequate 
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huisvesting, grond, behoorlijke arbeid en 
persoonlijke veiligheid; veroordeelt dat 
deze rechten sinds het begin van de crisis 
in een aantal landen achteruitgaan; 
erkent dat armoede en de verergering 
daarvan meestal de oorzaak zijn in 
situaties waar deze rechten worden 
veronachtzaamd; vraagt de EU meer 
moeite en geld te investeren in de 
realisering van de 
millenniumontwikkelingsdoelstellingen 
(MOD's), aangezien alles erop wijst dat de 
wereld ver zal achterblijven bij de doelen 
die voor 2015 zijn gesteld;

Or. fr

Amendement 61
Rui Tavares

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. verzoekt de lidstaten van de 
Europese Unie die getroffen zijn door de 
crisis om bij hun diplomatieke 
betrekkingen met derde landen geen 
concessies aan de mensenrechten te doen 
om redenen van begrotingsdruk in eigen 
land en groeiende buitenlandse of externe 
afhankelijkheid, en dus om ook geen 
gelegenheidsallianties te sluiten met 
autoritaire regimes;

Or. en

Amendement 62
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. staat erop dat het antwoord op de crisis 
een internationaal gecoördineerde 
multilaterale samenwerking moet 
bevatten, op zowel het regionale als het 
interregionale niveau, waarbij de 
mensenrechten centraal staan;

2. legt de nadruk op het feit dat het tot nu 
toe gehanteerde beleid niet alleen geen 
antwoord op de crisis is, maar ook heeft 
geleid tot een aanzienlijke verslechtering 
van de sociale en economische situatie in 
de betreffende landen; maakt zich in het 
bijzonder zorgen over de gevaren van een 
humanitaire crisis, ook in een aantal 
lidstaten van de EU, waaronder 
Griekenland, en politieke gevolgen die 
leiden tot situaties van toenemend 
extremisme en hongeropstanden; 
bevestigt opnieuw dat, om de crisis te 
boven te komen, het beleid op het niveau 
van regeringen en de Europese en 
internationale samenwerking absoluut 
aangepast moet worden ten gunste van 
beleidslijnen van en voor de volken;

Or. fr

Amendement 63
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. brengt in herinnering dat het de plicht 
van regeringen is om te allen tijde de 
mensenrechten te eerbiedigen, te 
beschermen en te verwezenlijken, zoals dat 
in het internationaal recht inzake de 
mensenrechten is vastgelegd; doet een 
beroep op regeringen op hun hoede te zijn 
voor discriminatie en om de fundamentele 
mensenrechten voor een ieder te 
garanderen; betreurt het feit dat er een 
kloof gaapt tussen de wettelijke erkenning 
en de politieke handhaving van de naleving 
van de mensenrechten;

3. brengt in herinnering dat het de plicht 
van regeringen is om te allen tijde de 
mensenrechten te eerbiedigen, te 
beschermen en te verwezenlijken, 
waaronder ook economische en sociale 
rechten vallen; maakt zich derhalve 
ernstig zorgen over de uiterst instabiele 
situatie waarin steeds meer volken zich 
bevinden en benadrukt de noodzaak om 
de werking van een aantal 
overheidsdiensten te waarborgen en te 
verbeteren teneinde het onvervreemdbare 
recht van bevolkingsgroepen op toegang 
tot hun middelen, onderwijs, 
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gezondheidszorg, sociale zekerheid, 
werkgelegenheid en fatsoenlijke 
leefomstandigheden te waarborgen; doet 
een beroep op regeringen op hun hoede te 
zijn voor discriminatie en om de 
fundamentele mensenrechten voor een 
ieder te garanderen; betreurt het feit dat er 
een kloof gaapt tussen de wettelijke 
erkenning en de politieke handhaving van 
de naleving van de mensenrechten;

Or. fr

Amendement 64
Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. brengt in herinnering dat het de plicht 
van regeringen is om te allen tijde de 
mensenrechten te eerbiedigen, te 
beschermen en te verwezenlijken, zoals dat 
in het internationaal recht inzake de 
mensenrechten is vastgelegd; doet een 
beroep op regeringen op hun hoede te zijn 
voor discriminatie en om de fundamentele 
mensenrechten voor een ieder te 
garanderen;

3. brengt in herinnering dat het de plicht 
van regeringen is om te allen tijde de 
mensenrechten - waaronder de digitale 
vrijheden - te eerbiedigen, te beschermen 
en te verwezenlijken, zoals dat in het 
internationaal recht inzake de 
mensenrechten is vastgelegd; doet een 
beroep op regeringen op hun hoede te zijn 
voor discriminatie en om de fundamentele 
mensenrechten voor een ieder te 
garanderen;

Or. en

Amendement 65
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. brengt in herinnering dat het de plicht 
van regeringen is om te allen tijde de 
mensenrechten te eerbiedigen, te 
beschermen en te verwezenlijken, zoals dat 
in het internationaal recht inzake de 
mensenrechten is vastgelegd; doet een 
beroep op regeringen op hun hoede te zijn 
voor discriminatie en om de fundamentele 
mensenrechten voor een ieder te 
garanderen; betreurt het feit dat er een 
kloof gaapt tussen de wettelijke erkenning 
en de politieke handhaving van de naleving 
van de mensenrechten;

3. brengt in herinnering dat het de plicht 
van regeringen is om te allen tijde de 
mensenrechten te eerbiedigen, te 
beschermen en te verwezenlijken, zoals dat 
in het internationaal recht inzake de 
mensenrechten is vastgelegd; doet een 
beroep op regeringen op hun hoede te zijn 
voor alle vormen van discriminatie en om 
de fundamentele mensenrechten voor een 
ieder te garanderen; betreurt het feit dat er 
een kloof gaapt tussen de wettelijke 
erkenning en de politieke handhaving van 
de naleving van de mensenrechten;

Or. es

Amendement 66
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. dringt er bij regeringen op aan de 
belangen van de meest kwetsbare 
bevolkingsgroepen een prominente plaats 
te geven in beleidsreacties door bij het 
besluitvormingsproces gebruik te maken 
van een mensenrechtenkader; doet een 
beroep op regeringen om alle maatregelen 
te nemen die noodzakelijk zijn om iedereen 
toegang tot de rechter te verschaffen en 
daarbij in het bijzonder aandacht te 
schenken aan mensen die in armoede 
leven, omdat die er behoefte aan hebben 
om volledig op de hoogte te zijn van hun 
rechten en de middelen om hun recht te 
zoeken; doet een beroep op de EU om haar 
steun voor de rechtsstaat en programma's 
voor herziening van het rechtsstelsel in 
partnerlanden naar een hoger plan te tillen;

4. dringt er bij regeringen op aan de 
belangen van de bevolking een prominente 
plaats te geven in beleidsreacties, wat de 
noodzaak van inbreng van de bevolking in 
het politieke, economische, sociale en 
besluitvormingsproces impliceert; doet een 
beroep op regeringen om alle maatregelen 
te nemen die noodzakelijk zijn om iedereen 
toegang tot de rechter te verschaffen en 
daarbij in het bijzonder aandacht te 
schenken aan mensen die in armoede of 
onzekerheid leven, omdat die volledig op 
de hoogte moeten worden gebracht van 
hun rechten en de middelen moeten 
hebben om hun recht te zoeken; doet een 
beroep op de EU om haar steun voor de 
rechtsstaat en programma's voor herziening 
van het rechtsstelsel in partnerlanden naar 
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een hoger plan te tillen;

Or. fr

Amendement 67
Elisabeth Jeggle, Andrzej Grzyb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. dringt er bij regeringen op aan de 
belangen van de meest kwetsbare 
bevolkingsgroepen een prominente plaats 
te geven in beleidsreacties door bij het 
besluitvormingsproces gebruik te maken 
van een mensenrechtenkader; doet een 
beroep op regeringen om alle maatregelen 
te nemen die noodzakelijk zijn om iedereen 
toegang tot de rechter te verschaffen en 
daarbij in het bijzonder aandacht te 
schenken aan mensen die in armoede 
leven, omdat die er behoefte aan hebben 
om volledig op de hoogte te zijn van hun 
rechten en de middelen om hun recht te 
zoeken; doet een beroep op de EU om haar 
steun voor de rechtsstaat en programma's 
voor herziening van het rechtsstelsel in 
partnerlanden naar een hoger plan te tillen;

4. dringt er bij regeringen op aan de 
belangen van de meest kwetsbare 
bevolkingsgroepen een prominente plaats 
te geven in beleidsreacties door bij het 
besluitvormingsproces gebruik te maken 
van een mensenrechtenkader; doet een 
beroep op regeringen om alle maatregelen 
te nemen die noodzakelijk zijn om iedereen 
toegang tot de rechter te verschaffen en 
daarbij in het bijzonder aandacht te 
schenken aan mensen die in armoede 
leven, omdat die er behoefte aan hebben 
om volledig op de hoogte te zijn van hun 
rechten en de middelen om hun recht te 
zoeken; doet een beroep op de EU om haar 
steun voor de rechtsstaat en programma's 
voor herziening van het rechtsstelsel in 
partnerlanden naar een hoger plan te tillen
en zo mede te bouwen aan een actief 
maatschappelijk middenveld als 
voedingsbodem voor 
democratiseringsprocessen;

Or. en

Amendement 68
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. dringt er bij regeringen op aan de 
belangen van de meest kwetsbare 
bevolkingsgroepen een prominente plaats 
te geven in beleidsreacties door bij het 
besluitvormingsproces gebruik te maken 
van een mensenrechtenkader; doet een 
beroep op regeringen om alle maatregelen 
te nemen die noodzakelijk zijn om iedereen 
toegang tot de rechter te verschaffen en 
daarbij in het bijzonder aandacht te 
schenken aan mensen die in armoede 
leven, omdat die er behoefte aan hebben 
om volledig op de hoogte te zijn van hun 
rechten en de middelen om hun recht te 
zoeken; doet een beroep op de EU om haar 
steun voor de rechtsstaat en programma's 
voor herziening van het rechtsstelsel in 
partnerlanden naar een hoger plan te tillen;

4. dringt er bij regeringen op aan de 
belangen van de meest kwetsbare 
bevolkingsgroepen een prominente plaats 
te geven in beleidsreacties door bij het 
besluitvormingsproces gebruik te maken 
van een mensenrechtenkader; doet een 
beroep op regeringen om alle maatregelen 
te nemen die noodzakelijk zijn om iedereen 
toegang tot de rechter te verschaffen en 
daarbij in het bijzonder aandacht te 
schenken aan mensen die in armoede 
leven, omdat die er behoefte aan hebben 
om volledig op de hoogte te zijn van hun 
rechten en de middelen om hun recht te 
zoeken; doet een beroep op de EU om 
straffeloosheid te bestrijden en haar steun 
voor de rechtsstaat en programma's voor 
herziening van het rechtsstelsel in 
partnerlanden naar een hoger plan te tillen;

Or. es

Amendement 69
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is verheugd over het engagement van de 
EU met de bevordering van economische, 
sociale en culturele rechten en de 
versterking van de inspanningen om voor 
een universele en non-discriminatoire 
toegang tot elementaire voorzieningen te 
zorgen, met speciale aandacht voor de 
arme en kwetsbare groepen, zoals dat 
uiteengezet is in het strategisch EU-kader 
voor mensenrechten en democratie; kijkt 
ernaar uit om dit vertaald te zien in 
concrete maatregelen, met inbegrip van de 
landenstrategieën inzake mensenrechten 

5. neemt nota van het engagement van de 
EU met de bevordering van economische, 
sociale en culturele rechten en de 
versterking van de inspanningen om voor 
een universele en non-discriminatoire 
toegang tot overheidsdiensten te zorgen; is 
van mening dat deze toegang 
fundamenteel is voor de rechten van de 
armste en kwetsbare groepen; kijkt ernaar 
uit dat dit engagement niet slechts een 
vrome wens is en vertaald wordt in 
concrete maatregelen in de Europese Unie 
en in het kader van de samenwerking met 
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die opgesteld worden door de delegaties 
van de Unie;

derde landen, met inbegrip van de 
landenstrategieën inzake mensenrechten 
die opgesteld worden door de delegaties 
van de Unie;

Or. fr

Amendement 70
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. staat erop dat de speciale 
vertegenwoordiger van de EU voor de 
mensenrechten ervoor moet zorgen dat 
mensenrechten een prominente plaats 
innemen bij beleidsinitiatieven, waarbij de 
nadruk dient te liggen op de meest 
kwetsbare groepen in de samenlevingen 
van derde landen;

6. staat erop dat de speciale 
vertegenwoordiger van de EU voor de 
mensenrechten ervoor moet zorgen dat 
mensenrechten een prominente plaats 
innemen bij beleidsinitiatieven, waarbij de 
nadruk dient te liggen op de meest 
kwetsbare groepen in de samenlevingen 
van derde landen; onderstreept opnieuw 
het onvervreemdbare 
zelfbeschikkingsrecht van de volken en 
dat zonder buitenlandse bemoeienis; 
constateert dat de overeenkomsten die zijn 
gesloten tussen de Europese Unie en 
derde landen, zoals de door het IMF en 
andere internationale instellingen 
opgelegde maatregelen, er vaak toe 
hebben geleid dat aan grote delen van de 
bevolking de toegang tot hun middelen en 
de economische, politieke en sociale 
rechten wordt ontzegd; herhaalt zijn wil 
om een nieuwe vorm van samenwerking 
tussen de volken op te zetten, met de 
nadruk op wederzijdse ontwikkeling en de 
belangen van de betreffende 
bevolkingsgroepen.

Or. fr
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Amendement 71
Leonidas Donskis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt de noodzaak om bestendige 
ondersteuning te bieden aan door het 
Europees instrument voor democratie en 
mensenrechten (EIDHR) gefinancierde 
projecten voor mensenrechtenactivisten die 
een lans breken voor economische en 
sociale rechten, zoals de rechten van 
werknemers en migranten, en onderstreept 
het belang van het bevorderen van de 
mensenrechteneducatie;

7. Acht het van uiterst belang dat de 
ondersteuning van de mensenrechten en 
de democratie niet ondermijnd wordt door 
verlaging van de middelen daarvoor naar 
aanleiding van de crisis; benadrukt tegen 
deze achtergrond de noodzaak om 
bestendige ondersteuning te bieden aan 
door het Europees instrument voor 
democratie en mensenrechten (EIDHR) 
gefinancierde projecten voor 
mensenrechtenactivisten die een lans 
breken voor economische en sociale 
rechten, zoals de rechten van werknemers 
en migranten, en onderstreept het belang 
van het bevorderen van de 
mensenrechteneducatie;

Or. en

Amendement 72
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt de noodzaak om bestendige 
ondersteuning te bieden aan door het 
Europees instrument voor democratie en 
mensenrechten (EIDHR) gefinancierde 
projecten voor mensenrechtenactivisten die 
een lans breken voor economische en 
sociale rechten, zoals de rechten van 
werknemers en migranten, en onderstreept 
het belang van het bevorderen van de 
mensenrechteneducatie;

7. benadrukt de noodzaak om bestendige 
ondersteuning te bieden aan door het 
Europees instrument voor democratie en 
mensenrechten (EIDHR) gefinancierde 
projecten voor mensenrechtenactivisten, 
met inbegrip van degenen die een lans 
breken voor economische en sociale 
rechten, zoals de rechten van werknemers 
en migranten, en onderstreept het belang 
van het bevorderen van de 
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mensenrechteneducatie;

Or. fr

Amendement 73
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat de Commissie bepalingen 
inzake de mensenrechten dient op te nemen 
in effectbeoordelingen van wetgevings- en 
niet-wetgevingsvoorstellen, 
uitvoeringsmaatregelen en handels- en 
investeringsovereenkomsten die 
belangrijke economische, sociale en 
milieueffecten hebben;

9. benadrukt de niet-naleving van de 
clausules betreffende democratie en 
mensenrechten in de verschillende 
overeenkomsten die door de Europese 
Unie zijn gesloten; herinnert er in dit 
verband aan dat deze houding in veel 
gevallen leidt tot een beleid waarbij met 
twee maten wordt gemeten, wat er alleen 
maar voor zal zorgen dat de 
geloofwaardigheid van de EU voor wat 
betreft haar inzet ten behoeve van de 
mensenrechten, de rechtsstaat en de 
democratie zal worden aangetast en dat de 
universaliteit van de mensenrechten op de 
lange termijn op de helling zal komen te 
staan; verzoekt om systematische 
opneming en volledige naleving van de 
clausules betreffende democratie en de 
mensenrechten; benadrukt dat de EU, 
teneinde haar internationale 
verplichtingen op het gebied van 
mensenrechten na te komen, bepalingen 
inzake de mensenrechten dient op te nemen 
in effectbeoordelingen van wetgevings- en 
niet-wetgevingsvoorstellen, 
uitvoeringsmaatregelen en handels- en 
investeringsovereenkomsten die 
belangrijke economische, sociale en 
milieueffecten hebben; is van oordeel dat 
de clausules betreffende democratie en de 
mensenrechten vergezeld zouden moeten 
gaan van een operationeel 
handhavingsmechanisme; is van mening 
dat er mechanismen van voorafgaande 
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controles nodig zijn die ingezet worden 
voordat een kaderakkoord wordt gesloten 
en een voorwaarde zijn voor de sluiting 
als zijnde een fundamenteel kenmerk van 
de overeenkomst, alsook 
controlemechanismen achteraf aan de 
hand waarvan schendingen van de 
genoemde clausules kunnen worden 
vastgesteld; verzoekt dat er consequenties 
worden verbonden aan deze 
mechanismen, waaronder opschorting 
van de betreffende overeenkomsten;

Or. fr

Amendement 74
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. doet een beroep op lidstaten om de 
toezeggingen die zij in bilateraal en 
multilateraal verband gedaan hebben om 
0,7% van het BNI te besteden aan officiële 
ontwikkelingshulp na te komen en om voor 
een efficiënt gebruik van 
ontwikkelingshulp te zorgen om te 
garanderen dat het geld goed besteed 
wordt;

10. doet een beroep op lidstaten om de 
toezeggingen die zij in bilateraal en 
multilateraal verband gedaan hebben om 
0,7% van het BNI te besteden aan officiële 
ontwikkelingshulp na te komen en om voor 
een efficiënt gebruik van 
ontwikkelingshulp te zorgen om te 
garanderen dat het geld goed besteed wordt
en de samenhang van het mensenrechten-
en het ontwikkelingsbeleid te verzekeren;

Or. es

Amendement 75
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt het belang van 
beleidscoherentie en samenwerking zodat
het doel van armoedereductie gerealiseerd 
kan worden en de effecten van de externe 
hulp van de EU vergroot kunnen worden;

12. benadrukt het belang van 
beleidscoherentie, bereidheid en 
samenwerking teneinde de 
millenniumdoelstellingen te 
verwezenlijken, met name wat betreft de 
uitroeiing van de armoede, en de 
noodzaak om onderwijs voor een ieder te 
waarborgen, de gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen te bevorderen, de toegang tot 
de gezondheidszorg te verbeteren, het 
milieu te beschermen en internationale 
partnerschappen tot stand te brengen voor 
de wederzijdse ontwikkeling; benadrukt 
het feit dat hiervoor een reële investering 
van de EU nodig is om deze doelstellingen 
te verwezenlijken, terwijl er aanzienlijke 
vertragingen te betreuren zijn;

Or. fr

Amendement 76
Ryszard Czarnecki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt het belang van 
beleidscoherentie en samenwerking zodat 
het doel van armoedereductie gerealiseerd 
kan worden en de effecten van de externe 
hulp van de EU vergroot kunnen worden;

12. benadrukt het belang van 
beleidscoherentie en samenwerking zodat 
het doel van armoedereductie gerealiseerd 
kan worden en de effecten van de externe 
hulp van de EU vergroot kunnen worden, 
met name in Pakistan;

Or. en

Amendement 77
Elisabeth Jeggle, Andrzej Grzyb
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt het belang van 
beleidscoherentie en samenwerking zodat 
het doel van armoedereductie gerealiseerd 
kan worden en de effecten van de externe 
hulp van de EU vergroot kunnen worden;

12. benadrukt het belang van 
beleidscoherentie en samenwerking zodat 
het doel van armoedereductie gerealiseerd 
kan worden en de geloofwaardigheid en de 
effecten van de externe hulp van de EU 
vergroot kunnen worden;

Or. en

Amendement 78
Ana Gomes, David Martin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst er nogmaals op dat budgettaire 
ondersteuning van partnerlanden nauwer 
gelieerd dient te zijn aan de toestand van 
de mensenrechten en de governance van de 
partnerlanden;

13. wijst er nogmaals op dat 
begrotingsondersteuning van partnerlanden 
alsook alle handelsovereenkomsten
nauwer gelieerd dient te zijn aan de 
toestand van de mensenrechten en de
governance van de partnerlanden; is van 
mening dat donoren en verstrekkers van 
leningen gecoördineerd moeten optreden 
tegen meldingen van fraude en corruptie 
en dat zij hervormingen in die landen ten 
behoeve van goed bestuur en 
transparentie moeten bevorderen; dringt 
er bij de EU-lidstaten op aan om 
systematische risicobeoordelingen uit te 
voeren van de wijdverspreide corruptie in 
partnerlanden die de beoogde effecten van 
ontwikkelingsprojecten en humanitaire 
projecten in de weg kan staan. 

Or. en
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Amendement 79
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst er nogmaals op dat budgettaire 
ondersteuning van partnerlanden nauwer 
gelieerd dient te zijn aan de toestand van 
de mensenrechten en de governance van 
de partnerlanden;

13. wijst er nogmaals op dat 
begrotingsondersteuning van partnerlanden 
nauwer gelieerd dient te zijn aan de 
toestand van de mensenrechten en de 
democratie van de partnerlanden, maar dat 
deze ondersteuning gegeven moet worden 
met volledige eerbiediging van het 
zelfbeschikkingsrecht van volken en het 
recht om zelf hun politieke, economische 
en sociale richtingen te kiezen;

Or. fr

Amendement 80
Ryszard Czarnecki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst er nogmaals op dat budgettaire 
ondersteuning van partnerlanden nauwer 
gelieerd dient te zijn aan de toestand van 
de mensenrechten en de governance van de 
partnerlanden;

13. wijst er nogmaals op dat 
begrotingsondersteuning van partnerlanden 
nauwer gelieerd dient te zijn aan de 
toestand van de mensenrechten en de 
governance van de partnerlanden, met 
name in Pakistan;

Or. en

Amendement 81
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. doet een beroep op de
ontwikkelingslanden om economisch
beleid te bedenken dat duurzame groei en 
ontwikkeling bevordert, banen schept, 
kwetsbare groepen een prominente plaats 
toekent bij beleidsreacties, en om de 
ontwikkeling te baseren op een gezond 
fiscaal stelsel, hetgeen noodzakelijk is om 
binnenlandse hulpbronnen op een 
efficiëntere en billijkere manier te
mobiliseren;

14. doet een beroep op alle landen om een 
volkomen ander beleid en politieke, 
economische en sociale richtlijnen aan te 
nemen die duurzame groei en ontwikkeling 
bevorderen, banen scheppen, kwetsbare 
groepen een prominente plaats toekennen
bij beleidsreacties, en om de ontwikkeling 
te baseren op een gezond fiscaal stelsel, 
hetgeen noodzakelijk is om binnenlandse 
hulpbronnen op een efficiëntere en 
billijkere manier te mobiliseren;

Or. fr

Amendement 82
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. doet een beroep op de 
ontwikkelingslanden om economisch 
beleid te bedenken dat duurzame groei en 
ontwikkeling bevordert, banen schept, 
kwetsbare groepen een prominente plaats 
toekent bij beleidsreacties, en om de 
ontwikkeling te baseren op een gezond 
fiscaal stelsel, hetgeen noodzakelijk is om 
binnenlandse hulpbronnen op een
efficiëntere en billijkere manier te 
mobiliseren;

14. doet een beroep op de 
ontwikkelingslanden om economisch 
beleid te bedenken dat duurzame groei en 
ontwikkeling bevordert, banen schept, 
kwetsbare groepen een prominente plaats 
toekent bij beleidsreacties, en om de 
ontwikkeling te baseren op een gezond 
fiscaal stelsel waarin belastingfraude 
wordt uitgeroeid, hetgeen noodzakelijk is 
om binnenlandse hulpbronnen op een 
efficiëntere en billijkere manier te 
mobiliseren;

Or. es

Amendement 83
Marie-Christine Vergiat
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. moedigt ontwikkelingslanden aan hun
voordeel te doen met de 
handelspreferenties die hen door de EU 
geboden worden in het kader van het 
stelsel van algemene preferenties (SAP+) 
om hun economie te stimuleren en hun 
concurrentievermogen te verbeteren;
herinnert hen aan hun verplichting om de 
27 belangrijkste verdragen inzake 
mensenrechten te ratificeren en uit te 
voeren;

15. herinnert hen aan hun verplichting om 
de 27 belangrijkste verdragen inzake 
mensenrechten te ratificeren en uit te 
voeren;

Or. fr

Amendement 84
Tokia Saïfi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. moedigt ontwikkelingslanden aan hun 
voordeel te doen met de 
handelspreferenties die hen door de EU 
geboden worden in het kader van het 
stelsel van algemene preferenties (SAP+) 
om hun economie te stimuleren en hun 
concurrentievermogen te verbeteren; 
herinnert hen aan hun verplichting om de 
27 belangrijkste verdragen inzake 
mensenrechten te ratificeren en uit te 
voeren;

15. moedigt ontwikkelingslanden aan hun 
voordeel te doen met de 
handelspreferenties die hen door de EU 
geboden worden in het kader van het 
stelsel van algemene preferenties (SAP+) 
om hun economie te stimuleren, hun 
export veelzijdiger te maken en hun 
concurrentievermogen te verbeteren; 
herinnert hen in het kader van SAP+ aan 
hun verplichting om de 27 belangrijkste 
verdragen inzake mensenrechten te 
ratificeren en uit te voeren;

Or. fr

Amendement 85
Marietje Schaake
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. moedigt ontwikkelingslanden aan hun 
voordeel te doen met de 
handelspreferenties die hen door de EU 
geboden worden in het kader van het 
stelsel van algemene preferenties (SAP+) 
om hun economie te stimuleren en hun 
concurrentievermogen te verbeteren;

15. moedigt ontwikkelingslanden aan 
gebruik te maken van de 
handelspreferenties die hen door de EU 
geboden worden in het kader van het 
stelsel van algemene preferenties (SAP+) 
om hun economie te stimuleren en hun 
concurrentievermogen te verbeteren;

Or. en

Amendement 86
Tokia Saïfi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. vraagt om een speciaal 
handhavingsmechanisme om toezicht te 
houden op de uitvoering van de 
mensenrechtenclausules in door de EU 
ondertekende bilaterale en multilaterale
overeenkomsten; is verheugd over 
inspanningen om de toestand van de 
mensenrechten in derde landen beter te 
onderzoeken bij het sluiten of aangaan van 
handels- en/of 
investeringsovereenkomsten;

17. is blij met de invoering van een 
speciaal handhavingsmechanisme om 
toezicht te houden op de uitvoering van de 
mensenrechtenclausules in door de EU 
ondertekende bilaterale en regionale
zogenoemde "nieuwe generatie"-
overeenkomsten van de EU; is verheugd 
over inspanningen om de toestand van de 
mensenrechten in derde landen beter te 
onderzoeken bij het sluiten of aangaan van 
handels- en/of 
investeringsovereenkomsten;

Or. fr

Amendement 87
Leonidas Donskis
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. vraagt om een speciaal 
handhavingsmechanisme om toezicht te 
houden op de uitvoering van de 
mensenrechtenclausules in door de EU 
ondertekende bilaterale en multilaterale 
overeenkomsten; is verheugd over 
inspanningen om de toestand van de 
mensenrechten in derde landen beter te 
onderzoeken bij het sluiten of aangaan van 
handels- en/of 
investeringsovereenkomsten;

17. vraagt om een speciaal 
handhavingsmechanisme om toezicht te 
houden op de uitvoering van de 
mensenrechtenclausules in door de EU 
ondertekende bilaterale en multilaterale 
overeenkomsten; is verheugd over 
inspanningen om de toestand van de 
mensenrechten in derde landen beter te 
onderzoeken bij het sluiten of aangaan van 
handels- en/of 
investeringsovereenkomsten; merkt met 
bezorgdheid op dat de huidige bepalingen 
in de partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomsten inzake 
het toezicht op de mensenrechten 
onvoldoende zijn uitgewerkt en te weinig 
ambitieus; verzoekt de EU zich 
onwrikbaar principieel op te stellen en 
van zijn partnerlanden te eisen dat zij aan 
de mensenrechtenbepalingen in 
internationale overeenkomsten voldoen;

Or. en

Amendement 88
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. vraagt om een speciaal 
handhavingsmechanisme om toezicht te 
houden op de uitvoering van de 
mensenrechtenclausules in door de EU 
ondertekende bilaterale en multilaterale 
overeenkomsten; is verheugd over 
inspanningen om de toestand van de 
mensenrechten in derde landen beter te 
onderzoeken bij het sluiten of aangaan van 

17. vraagt om een speciaal 
handhavingsmechanisme om toezicht te 
houden op de uitvoering van de 
mensenrechtenclausules in door de EU 
ondertekende bilaterale en multilaterale 
overeenkomsten; is verheugd over 
inspanningen om de toestand van de 
mensenrechten in derde landen beter te 
onderzoeken bij het sluiten of aangaan van 
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handels- en/of 
investeringsovereenkomsten;

handels- en/of 
investeringsovereenkomsten; verzoekt 
erom dat deze clausules daadwerkelijk 
worden aangemerkt als wezenlijk deel van 
de overeenkomsten en betreurt het dat het 
feit dat er geen rekening met deze 
clausules is gehouden heeft kunnen 
leiden tot schending van met name de 
economische en sociale grondrechten, en 
tot de verarming van de betreffende 
bevolkingsgroepen en de toe-eigening van 
hulpbronnen door met name 
transnationale ondernemingen; is van 
mening dat er naast deze clausules 
nieuwe samenwerkingsverbanden tot 
stand moeten worden gebracht op basis 
waarvan de economische en sociale 
ontwikkeling van derde landen 
afhankelijk van de behoeften van de 
bevolkingsgroepen gerealiseerd kan 
worden;

Or. fr

Amendement 89
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. doet een beroep op regeringen om hun 
verplichtingen jegens burgers in acht te 
nemen in termen van goed 
rentmeesterschap van natuurlijke 
hulpbronnen;

20. is van mening dat natuurlijk 
hulpbronnen nodig zijn in het leven en 
collectieve voordelen bieden die het 
mogelijk zouden moeten maken om ze te 
beschouwen als gemeenschappelijke 
goederen van de mensheid; merkt 
niettemin op dat een aantal lokale 
bevolkingen niet altijd toegang hebben tot 
deze hulpbronnen; benadrukt derhalve 
het belang om middelen vast te stellen 
voor het meten van ongelijkheden in de 
toegang tot hulpbronnen uit de natuur; is 
ingenomen met de goedkeuring van de 
resolutie door de Algemene Vergadering 
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van de VN van 28 juli 2010 waarin het 
grondrecht op water en waterzuivering 
wordt erkend; wil dat de Europese Unie 
en de lidstaten de aanbevelingen van deze 
resolutie om financiële middelen te 
verstrekken ten uitvoer leggen, met name 
ten behoeve van ontwikkelingslanden;
doet een beroep op regeringen om hun 
verplichtingen jegens burgers in acht te 
nemen in termen van toezicht op en 
toegang tot natuurlijke hulpbronnen;

Or. fr

Amendement 90
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 – punt 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(1) constateert dat een groot aantal 
mensen, bevolkingsgroepen en culturele 
minderheden geen toegang (meer) hebben 
tot bepaalde hulpbronnen omdat deze zijn 
toegeëigend door particuliere 
ondernemingen of organisaties met 
eventuele steun van de politieke 
autoriteiten van de betrokken landen; 
onderstreept dat deze situatie leidt tot 
voedselschaarste, doordat boeren van hun 
land worden gezet, de prijzen van 
voedingsmiddelen zijn gestegen en de 
toegang tot fundamentele goederen, zoals 
water, moeilijker is geworden; verzoekt de 
Europese Unie en de lidstaten dan ook de 
nodige maatregelen te nemen om een eind 
te maken aan de toe-eigening van 
natuurlijke rijkdommen, en met name 
grond, door Europese ondernemingen en 
op internationale en regionale 
conferenties en fora (Wereldbank, WTO, 
UNCTAD, IMF, OESO enz.) voorstellen 
te doen om de erkenning van mondiale 
collectieve goederen te waarborgen en 
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deze op te nemen in een specifiek VN-
verdrag;

Or. fr

Amendement 91
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. dringt er bij regeringen op aan om de 
nodige maatregelen te nemen om extreme 
inkomensongelijkheden terug te dringen en 
omstandigheden te scheppen die degenen 
die momenteel in extreme armoede leven 
in staat zullen stellen om hun volledige 
potentieel te verwezenlijken en een 
waardig leven te leiden;

21. verzoekt regeringen om de nodige 
maatregelen te nemen - waaronder de 
invoering van een minimumsalaris, een 
maximumsalaris, een echte verdeling van 
de rijkdom, productiemiddelen en 
opbrengsten - om extreme 
inkomensongelijkheden terug te dringen en 
omstandigheden te scheppen die degenen 
die momenteel in onzekerheid, armoede en
een situatie van overheersing of uitbuiting 
leven in staat zullen stellen om hun 
volledige potentieel te verwezenlijken en 
een waardig leven te leiden;

Or. fr

Amendement 92
Ryszard Czarnecki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. dringt er bij regeringen op aan om de 
nodige maatregelen te nemen om extreme 
inkomensongelijkheden terug te dringen en 
omstandigheden te scheppen die degenen 
die momenteel in extreme armoede leven 
in staat zullen stellen om hun volledige 
potentieel te verwezenlijken en een 

21. dringt er bij regeringen op aan om de 
nodige maatregelen te nemen om extreme 
inkomensongelijkheden terug te dringen en 
omstandigheden te scheppen die degenen 
die momenteel in extreme armoede leven 
in staat zullen stellen om hun volledige 
potentieel te verwezenlijken en een 
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waardig leven te leiden; waardig leven te leiden, met name in 
Pakistan;

Or. en

Amendement 93
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. dringt er bij regeringen in 
ontwikkelingslanden op aan om 
socialebeschermingsstelsels tot in de 
details uit werken, omdat deze essentieel 
zijn voor het beschermen van de meest 
kwetsbaren en het opbouwen van
veerkracht om economische tegenslagen en 
milieurampen te boven te komen, en 
bewezen hebben eerder een 
maatschappelijke investering dan een 
kostenpost te zijn, hetgeen programma's 
voor sociale bijstand, zoals het 
Braziliaanse bolsa familia of het door 
vraag aangestuurde stelsel van openbare 
werken als het National Rural Employment 
Guarantee Scheme (NREGS) van India 
aangetoond hebben; benadrukt dat het 
welslagen van deze transfersystemen voor 
geld voor een groot deel afhankelijk is van 
het stellen van voorwaarden, zowel met 
betrekking tot het ingeschreven staan op 
school en het volgen van onderwijs, als 
met betrekking tot gezondheidsaspecten, 
waarvan de vaccinatie van kinderen de 
voornaamste is;

22. dringt er bij regeringen in 
ontwikkelingslanden en lidstaten op aan 
om echte sociale zekerheid en 
beschermingsstelsels op te zetten, te 
versterken en te waarborgen, waaronder 
toegang tot en terugbetaling van 
gezondheidszorg, een toewijzingssysteem 
wanneer mensen hun baan kwijtraken en 
een fatsoenlijke en voor iedereen 
toegankelijke uittredingsregeling, omdat 
deze een grondrecht vormen en essentieel 
zijn voor het beschermen van de hele 
bevolking en het opbouwen van veerkracht 
om economische tegenslagen en 
milieurampen te boven te komen, en 
bewezen hebben eerder een 
maatschappelijke investering dan een 
kostenpost te zijn, hetgeen programma's 
voor sociale bijstand, zoals het 
Braziliaanse bolsa familia of het door 
vraag aangestuurde stelsel van openbare 
werken als het National Rural Employment 
Guarantee Scheme (NREGS) van India 
aangetoond hebben;

Or. fr

Amendement 94
Marie-Christine Vergiat
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is van mening dat investeringen in 
duurzame landbouw in 
ontwikkelingslanden van belang zijn om 
meer voortgang te maken met de 
bestrijding van voedselonzekerheid en om 
de algemene groei te stimuleren; dringt er 
bij regeringen op aan om verantwoorde 
investeringen in de private sector en 
kleinschalige voedselproducenten, met 
name vrouwen en landbouwcoöperaties, 
te ondersteunen, omdat dit de meest 
effectieve manier is om extreme armoede 
terug te dringen door de opbrengsten van 
arbeid te vermeerderen en 
werkgelegenheid te creëren voor de 
armen; benadrukt het belang van 
investeringen in de 
landbouwinfrastructuur die de 
transactiekosten verminderen en 
landbouwers in staat stellen hun 
producten op de markt te brengen en meer 
inkomsten te verwerven;

24. is van mening dat investeringen in 
duurzame landbouw voor een echte 
voedselsoevereiniteit, voor de toegang tot 
grond en tegen de toe-eigening hiervan in 
ontwikkelingslanden van belang zijn om 
meer voortgang te maken met de 
bestrijding van voedselonzekerheid en om 
de algemene groei te stimuleren; roept de 
Commissie en de lidstaten op om te 
controleren of bedrijven die onder 
nationale of Europese wetgeving vallen de 
mensenrechten en de sociale, 
gezondheids- en milieunormen waaraan 
zij zijn onderworpen niet veronachtzamen 
wanneer zij zich in een derde land 
vestigen of daar hun activiteiten 
ontplooien;

Or. fr

Amendement 95
Jean Roatta

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is van mening dat investeringen in 
duurzame landbouw in 
ontwikkelingslanden van belang zijn om 
meer voortgang te maken met de 
bestrijding van voedselonzekerheid en om 
de algemene groei te stimuleren; dringt er 
bij regeringen op aan om verantwoorde 
investeringen in de private sector en 

24. is van mening dat investeringen in 
duurzame landbouw in 
ontwikkelingslanden van belang zijn om 
meer voortgang te maken met de 
bestrijding van voedselonzekerheid en om 
de algemene groei te stimuleren; dringt er 
bij regeringen op aan om verantwoorde 
investeringen in de private sector en 
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kleinschalige voedselproducenten, met 
name vrouwen en landbouwcoöperaties, te 
ondersteunen, omdat dit de meest 
effectieve manier is om extreme armoede 
terug te dringen door de opbrengsten van 
arbeid te vermeerderen en 
werkgelegenheid te creëren voor de 
armen; benadrukt het belang van 
investeringen in de landbouwinfrastructuur 
die de transactiekosten verminderen en 
landbouwers in staat stellen hun producten 
op de markt te brengen en meer inkomsten 
te verwerven;

kleinschalige voedselproducenten, met 
name vrouwen en landbouwcoöperaties, te 
ondersteunen, omdat dit de meest 
effectieve manier is om extreme armoede 
terug te dringen door de opbrengsten van 
arbeid te vermeerderen; benadrukt het 
belang van investeringen in de 
landbouwinfrastructuur die de 
transactiekosten verminderen en 
landbouwers in staat stellen hun producten 
op de markt te brengen en meer inkomsten 
te verwerven;

Or. fr

Amendement 96
Elisabeth Jeggle, Andrzej Grzyb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. roept regeringen op om te 
voorkomen dat de investeringen van 
nationale en internationale financiële 
speculanten in land als gevolg van 
ontheemding, milieuproblemen en 
verslechtering van de voedsel- en 
inkomenszekerheid ten koste gaan van 
kleinschalige landbouwers en lokale 
producenten; brengt wat dit betreft in 
herinnering dat werk- en 
voedingszekerheid voorwaarden zijn voor 
de naleving van de mensenrechten, 
democratisering en eender welke vorm 
van politieke betrokkenheid;

Or. en

Amendement 97
Elisabeth Jeggle, Andrzej Grzyb
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 ter. herinnert er zowel de overheden 
als de particuliere sector aan dat zij 
informeel en traditioneel grondeigendom 
en informele en traditionele 
landgebruikrechten moeten respecteren; 
benadrukt dat met name kwetsbare 
groepen als inheemse volkeren de meeste 
behoefte aan bescherming hebben, 
aangezien land vaak hun enige bron van 
levensonderhoud is; 

Or. en

Amendement 98
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. dringt er bij regeringen op aan om 
voedselsubsidies niet af te schaffen of te 
verminderen, omdat deze subsidies de 
wijdverbreide honger terug kunnen dringen 
en de voeding van de gezinnen die ze 
ontvangen kunnen verbeteren;

25. dringt er bij regeringen op aan om 
voedselsubsidies niet af te schaffen of te 
verminderen, of zelfs om deze te verhogen, 
omdat deze subsidies de wijdverbreide 
honger terug kunnen dringen, de voeding 
van de gezinnen die ze ontvangen kunnen 
verbeteren en vele levens kunnen redden;

Or. fr

Amendement 99
Elisabeth Jeggle, Andrzej Grzyb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. pleit voor meer transparantie op de 
grondstoffenmarkten teneinde hevige 
schommelingen van de prijzen van 
landbouwgrondstoffen als gevolg van 
buitensporige speculatie te voorkomen en 
benadrukt de noodzaak tot grotere 
internationale aandacht voor deze kwestie 
en nauwere samenwerking in dezen.

Or. en

Amendement 100
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. herinnert regeringen eraan dat
jeugdwerkgelegenheidsbeleid niet alleen 
de nadruk dient te leggen op het scheppen 
van banen, maar ook voor een niveau van 
inkomen en arbeidomstandigheden dient te 
zorgen dat nodig is voor een adequate 
levensstandaard;

26. maakt zich ernstig zorgen om de 
explosie van de werkeloosheid en de 
onzekere situatie waarin jongeren en ook 
afgestudeerden zich bevinden; herinnert 
regeringen eraan dat zij het scheppen van 
banen moeten waarborgen, maar ook voor 
een niveau van inkomen, zekerheid en 
fatsoenlijke arbeidsomstandigheden 
dienen te zorgen;

Or. fr

Amendement 101
Rui Tavares

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. wijst op een aantal tekortkomingen 
in het EU-beleid voor de Arabische wereld 
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die als gevolg van de Arabische lente aan 
het licht zijn gekomen, bijvoorbeeld de 
massale werkloosheid onder jongeren en 
het gebrek aan vooruitzichten in eigen 
land; verzoekt de EU de effecten van de 
financiële crisis in derde landen beter aan 
te pakken, onder meer door gedegen 
rekening te houden met de berichten van 
organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld;

Or. en

Amendement 102
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. brengt zijn steun tot uiting voor het 
wereldwijd invoeren van een heffing op 
financiële transacties, wat een innovatief 
financieringsmechanisme kan zijn dat 
uiteindelijk een bijdrage levert aan de 
universele verwezenlijking van de 
economische en sociale rechten; moedigt 
alle lidstaten aan om het 
begrotingsvoorstel van de EU voor een 
heffing op financiële transacties te 
steunen;

Schrappen

Or. en

Amendement 103
Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27
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Ontwerpresolutie Amendement

27. brengt zijn steun tot uiting voor het 
wereldwijd invoeren van een heffing op 
financiële transacties, wat een innovatief 
financieringsmechanisme kan zijn dat 
uiteindelijk een bijdrage levert aan de 
universele verwezenlijking van de 
economische en sociale rechten; moedigt 
alle lidstaten aan om het 
begrotingsvoorstel van de EU voor een 
heffing op financiële transacties te 
steunen;

Schrappen

Or. en

Amendement 104
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. is van mening dat het van het grootste 
belang is om het beleid te versterken voor 
de ontwikkeling van vaardigheden en 
opleidingen, met inbegrip van stages en 
opleidingen op de werkplek, die steun 
bieden voor een succesvolle overgang van 
school naar de arbeidsmarkt;

28. is van mening dat het van het grootste 
belang is om zekerheid van werk en 
opleidingen te waarborgen opdat een 
ieder zich kan ontwikkelen tussen een 
stabiele en goedbetaalde baan en 
opleidingsfasen die de mobiliteit en de 
emancipatie van een ieder mogelijk 
maken; onderstreept de fundamentele rol 
van de staat in deze;

Or. fr

Amendement 105
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28
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Ontwerpresolutie Amendement

28. is van mening dat het van het grootste 
belang is om het beleid te versterken voor 
de ontwikkeling van vaardigheden en 
opleidingen, met inbegrip van stages en 
opleidingen op de werkplek, die steun 
bieden voor een succesvolle overgang van 
school naar de arbeidsmarkt;

28. is van mening dat het van het grootste 
belang is om het beleid te versterken voor 
de ontwikkeling van vaardigheden en 
opleidingen, met inbegrip van niet-formeel 
leren, stages en opleidingen op de 
werkplek, die steun bieden voor een 
succesvolle overgang van school naar de 
arbeidsmarkt;

Or. es

Amendement 106
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 – punt 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(1) onderstreept dat onder de definitie van 
slavernij zoals vastgesteld door de 
Verenigde Naties wordt verstaan de 
toestand of omstandigheid van een 
persoon op wie alle of bepaalde attributen 
van het eigendomsrecht worden 
uitgeoefend; betreurt het feit dat er nog 
vormen van moderne slavernij bestaan en 
dat veel mensen in derde landen daar het 
slachtoffer van zijn, ook in de Europese 
Unie; verzoekt derhalve de Commissie om 
een veel sterker beleid ter zake te 
hanteren, met name ten aanzien van 
huishoudelijk personeel, de beroepsgroep 
die het meest te maken heeft met deze 
vormen van slavernij;

Or. fr

Amendement 107
Jean Roatta
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. is van mening dat 
ontwikkelingslanden innovatieve 
financieringsstelsels moeten invoeren 
voor het economisch beleid; moedigt de 
landen aan financiële stelsels te 
ontwikkelen die verband houden met hun 
eigen middelen;

Or. fr

Amendement 108
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. dringt er zowel bij regeringen van 
landen met een hoog 
kinderarbeidspercentage als bij 
internationale donoren op aan om 
preventieve maatregelen te bevorderen, 
zoals scholen toegankelijker te maken, de 
kwaliteit van scholen te verbeteren en de 
kosten van scholen te verminderen, om 
het armoedepercentage terug te dringen en 
de economische groei aan te moedigen;

29. dringt er zowel bij regeringen van 
landen met een hoog 
kinderarbeidspercentage als bij 
internationale donoren op aan om 
preventieve maatregelen te bevorderen, 
zoals scholen verplicht, gratis en 
universeel toegankelijk te maken, de 
kwaliteit van scholen te verbeteren om het 
armoedepercentage terug te dringen en de 
economische groei aan te moedigen;

Or. fr

Amendement 109
Jean Roatta

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. pleit voor een betere 
concurrentiepositie van bedrijven in 
ontwikkelingslanden, waardoor de 
werkeloosheid teruggedrongen en het 
beleid op het gebied van werkgelegenheid 
bevorderd zou kunnen worden;

Or. fr

Amendement 110
Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. benadrukt dat vrouwen meer betrokken 
moeten worden bij het sociale overleg en 
het besluitvormingsproces; wijst nogmaals 
op het feit dat onderwijs voor vrouwen en 
genderempowerment van essentieel belang 
zijn voor de gelijkberechtiging van 
vrouwen inzake, onder andere, het 
gebruik van de middelen van het gezin;

33. benadrukt dat vrouwen meer betrokken 
moeten worden bij het sociale overleg en 
het besluitvormingsproces; wijst nogmaals 
op het feit dat onderwijs voor vrouwen en 
genderempowerment van essentieel belang 
zijn;

Or. en

Amendement 111
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. benadrukt dat vrouwen meer betrokken 
moeten worden bij het sociale overleg en 
het besluitvormingsproces; wijst nogmaals 
op het feit dat onderwijs voor vrouwen en 

33. benadrukt dat vrouwen meer betrokken 
moeten worden bij het sociale overleg en 
het besluitvormingsproces; wijst nogmaals 
op het feit dat onderwijs voor meisjes en 
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genderempowerment van essentieel belang 
zijn voor de gelijkberechtiging van 
vrouwen inzake, onder andere, het gebruik 
van de middelen van het gezin;

vrouwen en genderempowerment van 
essentieel belang zijn voor de 
gelijkberechtiging van vrouwen inzake, 
onder andere, het gebruik van de middelen 
van het gezin;

Or. es

Amendement 112
Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. dringt er bij regeringen op aan om 
cruciale mensenrechtenkwesties aan te 
pakken waarvoor ouderen zich gesteld 
zien, met name in tijden van economische 
neergang, zoals langdurige 
werkeloosheid, arbeidsmarktdiscriminatie 
op basis van leeftijd, 
inkomensonzekerheid en onbetaalbare 
gezondheidszorg; doet een beroep op 
regeringen om innovatieve nieuwe 
mechanismes in werking te zetten voor 
flexibele deelname aan de arbeidsmarkt, 
zoals ouderen in staat te stellen in deeltijd 
te werken met behoud van pensioen;

Schrappen

Or. en

Amendement 113
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. dringt er bij regeringen op aan om
cruciale mensenrechtenkwesties aan te 
pakken waarvoor ouderen zich gesteld 

34. dringt er bij regeringen op aan om 
cruciale mensenrechtenkwesties aan te 
pakken waarvoor ouderen zich gesteld 
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zien, met name in tijden van economische 
neergang, zoals langdurige 
werkeloosheid, arbeidsmarktdiscriminatie 
op basis van leeftijd, inkomensonzekerheid 
en onbetaalbare gezondheidszorg; doet een 
beroep op regeringen om innovatieve 
nieuwe mechanismes in werking te zetten 
voor flexibele deelname aan de 
arbeidsmarkt, zoals ouderen in staat te 
stellen in deeltijd te werken met behoud 
van pensioen;

zien, met name in tijden van economische 
crisis, zoals de beëindiging van of de 
inbreuk op uittredingsregelingen, 
inkomensonzekerheid en onbetaalbare 
gezondheidszorg en sociale zekerheid; 
doet een beroep op regeringen om deze 
belangrijkste grondrechten en de 
uitbetaling van fatsoenlijke pensioenen 
die gedekt worden door een stelsel van 
nationale solidariteit te waarborgen; 
veroordeelt sterk het beleid dat gericht is 
op "terugkeer op de arbeidsmarkt" om de 
effecten van de toenemende armoede van 
dit deel van de bevolking te verzachten, 
bijvoorbeeld door te stimuleren dat 
ouderen in deeltijd werken;

Or. fr

Amendement 114
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. dringt er bij regeringen op aan om 
cruciale mensenrechtenkwesties aan te 
pakken waarvoor ouderen zich gesteld
zien, met name in tijden van economische 
neergang, zoals langdurige werkeloosheid, 
arbeidsmarktdiscriminatie op basis van 
leeftijd, inkomensonzekerheid en 
onbetaalbare gezondheidszorg; doet een 
beroep op regeringen om innovatieve 
nieuwe mechanismes in werking te zetten 
voor flexibele deelname aan de 
arbeidsmarkt, zoals ouderen in staat te 
stellen in deeltijd te werken met behoud 
van pensioen;

34. dringt er bij regeringen op aan om 
cruciale mensenrechtenkwesties aan te 
pakken waarvoor ouderen zich gesteld 
zien, met name in tijden van economische 
neergang, zoals langdurige werkeloosheid, 
arbeidsmarktdiscriminatie op basis van 
leeftijd, inkomensonzekerheid en 
onbetaalbare gezondheidszorg; doet een 
beroep op regeringen om innovatieve 
nieuwe mechanismes in werking te zetten 
voor flexibele deelname aan de 
arbeidsmarkt, zoals ouderen in staat te 
stellen in deeltijd te werken met behoud 
van pensioen, omscholingsprogramma's 
of fiscale maatregelen ter stimulering van 
de werkgelegenheid onder ouderen;

Or. en
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Amendement 115
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. pleit voor bescherming van 
minderheden in derde landen als middel 
ter intensivering van de 
discriminatiebestrijding, alsmede voor 
ondersteuning van de eigen identiteit en 
bevordering van deelname aan de 
politiek;

Or. en

Amendement 116
Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. vraagt om een reductie van de kosten 
voor het overmaken van geld door 
migranten en om de regelingen daarvoor 
toegankelijker te maken, bijvoorbeeld 
door het gemakkelijker te maken voor 
migranten om een bankrekening te 
openen in gastlanden;

Schrappen

Or. en

Amendement 117
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35
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Ontwerpresolutie Amendement

35. vraagt om een reductie van de kosten 
voor het overmaken van geld door 
migranten en om de regelingen daarvoor 
toegankelijker te maken, bijvoorbeeld 
door het gemakkelijker te maken voor 
migranten om een bankrekening te openen 
in gastlanden;

35. vraagt om een reductie van de kosten 
voor het overmaken van geld door 
migranten en om het bijvoorbeeld 
gemakkelijker te maken voor migranten 
om een bankrekening te openen in 
gastlanden;

Or. fr

Amendement 118
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. doet een beroep op regeringen om 
ervoor te zorgen dat de bestrijding van de 
mensenhandel hoog op de agenda blijft 
staan in tijden van economische en 
financiële crises; dringt er bij regeringen 
op aan om de wetgeving voor de 
vervolging van mensenhandelaars en -
smokkelaars volledig ten uitvoer te leggen, 
de steun aan en juridische bijstand voor 
slachtoffers van mensenhandel uit te 
breiden en nauwere internationale 
samenwerking te ontwikkelen;

36. doet een beroep op regeringen om 
ervoor te zorgen dat de bestrijding van de 
mensenhandel hoog op de agenda blijft 
staan in tijden van economische en 
financiële crises; dringt er bij regeringen 
op aan om de wetgeving voor de 
vervolging van mensenhandelaars en -
smokkelaars volledig ten uitvoer te leggen, 
de steun aan en juridische bijstand voor 
slachtoffers van mensenhandel uit te 
breiden en nauwere internationale 
samenwerking te ontwikkelen; betreurt 
ook het beleid van de Europese Unie en 
de lidstaten om een aantal derde landen 
die onderdeel zijn van het Europees 
nabuurschap te gebruiken als de 
marechaussee van de Europese Unie ten 
aanzien van migranten en asielzoekers ten 
koste van de meest elementaire rechten 
van de mensen die koste wat het kost 
proberen Europa te bereiken; spreekt zijn 
ernstige veroordeling uit over het 
onvermogen van de Europese Unie, de 
lidstaten en hun partnerlanden om het 
recht op asiel en op redding ter zee te 
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waarborgen; overwegende dat dit 
migratiebeleid een graadmeter is voor 
aannamen ten opzichte van de bevolking 
van zuidelijke landen;

Or. fr

Amendement 119
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. is van mening dat er prioriteit dient te 
worden gegeven aan de voortgang van de 
verwezenlijking van de mensenrechten en 
er rekening gehouden dient te worden met 
de gevolgen van de crisis voor de armsten 
en de meest kwetsbaren binnen het kader 
dat bestemd is voor de periode na 2015; 
dringt er bij alle betrokken partijen op aan 
om het vaststellen van zowel 
kwantificeerbare doelen en indicatoren als 
van kwaliteits- en resultaatgerichte 
indicatoren in overweging te nemen;

37. is van mening dat er prioriteit dient te 
worden gegeven aan de universele 
tenuitvoerlegging van de mensenrechten 
en er rekening gehouden dient te worden 
met de gevolgen van de crisis voor met 
name de armsten en de meest kwetsbaren 
binnen het kader dat bestemd is voor de 
periode na 2015; dringt er bij alle 
betrokken partijen op aan om het 
vaststellen van zowel kwantificeerbare 
doelen en indicatoren als van kwaliteits- en 
resultaatgerichte indicatoren in overweging 
te nemen;

Or. fr

Amendement 120
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. is verheugd over de discussies binnen 
het VN-panel op hoog niveau inzake de 
ontwikkelingsagenda voor na 2015, 
waaraan ook de Europees commissaris 

37. is verheugd over de discussies binnen 
het VN-panel op hoog niveau inzake de 
ontwikkelingsagenda voor na 2015, 
waaraan ook de Europees commissaris 
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voor Ontwikkelingssamenwerking 
deelneemt; is van mening dat er prioriteit 
dient te worden gegeven aan de voortgang 
van de verwezenlijking van de 
mensenrechten en er rekening gehouden 
dient te worden met de gevolgen van de 
crisis voor de armsten en de meest 
kwetsbaren binnen het kader dat bestemd is 
voor de periode na 2015; dringt er bij alle 
betrokken partijen op aan om het 
vaststellen van zowel kwantificeerbare 
doelen en indicatoren als van kwaliteits- en 
resultaatgerichte indicatoren in overweging 
te nemen;

voor Ontwikkelingssamenwerking 
deelneemt; is van mening dat er prioriteit 
dient te worden gegeven aan de voortgang 
van de verwezenlijking van de 
mensenrechten en er rekening gehouden 
dient te worden met de gevolgen van de 
crisis voor de armsten en de meest 
kwetsbaren en dat de verbintenissen ten 
aanzien van de doelstellingen op het vlak 
van armoedebestrijding nagekomen 
dienen te worden binnen het kader dat 
bestemd is voor de periode na 2015; dringt 
er bij alle betrokken partijen op aan om het 
vaststellen van zowel kwantificeerbare 
doelen en indicatoren als van kwaliteits- en 
resultaatgerichte indicatoren in overweging 
te nemen;

Or. es

Amendement 121
Rui Tavares

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. benadrukt dat er behoefte is aan verder
onderzoek naar en nadere analyses van de 
gevolgen van de financiële en economische 
crisis voor de verscheidene regio's en dat er 
tevens behoefte is aan beter toezicht op 
vroege signalen die wijzen op wereldwijde 
of regionale crises; beklemtoont dat 
uitgesplitste gegevens binnen onderzoek en 
beleidsplanning een prominentere rol 
moeten spelen om de problemen waarvoor 
de armen en meest kwetsbaren in de 
samenleving zich gesteld zien beter te 
begrijpen en aan te pakken; doet een 
beroep op de Commissie en de lidstaten om 
financiële steun te verlenen aan het 
innovatielaboratorium "Global Pulse", dat 
in 2009 door de Secretaris-generaal van de 
VN is opgezet met als doel om de 

38. benadrukt dat er behoefte is aan verder 
onderzoek naar en nadere analyses van de 
gevolgen van de financiële en economische 
crisis voor de verscheidene regio's, 
inclusief in de EU en in haar 
betrekkingen met derde landen, en dat er 
tevens behoefte is aan beter toezicht op 
vroege signalen die wijzen op wereldwijde 
of regionale crises; beklemtoont dat 
uitgesplitste gegevens binnen onderzoek en 
beleidsplanning een prominentere rol 
moeten spelen om de problemen waarvoor 
de armen en meest kwetsbaren in de 
samenleving zich gesteld zien beter te 
begrijpen en aan te pakken; doet een 
beroep op de Commissie en de lidstaten om 
financiële steun te verlenen aan het 
innovatielaboratorium "Global Pulse", dat 
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gegevens te verzamelen en te analyseren 
die voor een beter begrip van de gevolgen 
van de financiële en economische crisis 
voor kwetsbare bevolkingsgroepen en voor 
passende beleidsreacties nodig zijn;

in 2009 door de Secretaris-generaal van de 
VN is opgezet met als doel om de 
gegevens te verzamelen en te analyseren 
die voor een beter begrip van de gevolgen 
van de financiële en economische crisis 
voor kwetsbare bevolkingsgroepen en voor 
passende beleidsreacties nodig zijn;

Or. en

Amendement 122
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

38 bis. verzoekt alle lidstaten hun 
inspanningen ten behoeve van de 
millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling voor 2015 op te voeren, 
vooral voor de onderwerpen waar er tot op 
heden te weinig vooruitgang is geboekt;

Or. en

Amendement 123
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie 
te doen toekomen aan de Raad, de 
Commissie, de Europese Dienst voor 
extern optreden (EDEO), de regeringen en 
de parlementen van de lidstaten en aan het 
Bureau van de Hoge Commissaris van de 
Verenigde Naties voor de mensenrechten.

39. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie 
te doen toekomen aan de Raad, de 
Commissie, de Europese Dienst voor 
extern optreden (EDEO), de speciale 
vertegenwoordiger van de Europese Unie 
voor de mensenrechten, de regeringen en 
de parlementen van de lidstaten en aan het 
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Bureau van de Hoge Commissaris van de 
Verenigde Naties voor de mensenrechten.

Or. es

Amendement 124
Rui Tavares

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie 
te doen toekomen aan de Raad, de 
Commissie, de Europese Dienst voor 
extern optreden (EDEO), de regeringen en 
de parlementen van de lidstaten en aan het 
Bureau van de Hoge Commissaris van de 
Verenigde Naties voor de mensenrechten.

39. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie 
te doen toekomen aan de Raad, de 
Commissie, de Europese Dienst voor 
extern optreden(EDEO), de speciale EU-
vertegenwoordiger voor de 
mensenrechten, de regeringen en 
parlementen van de lidstaten, alsook aan 
het Bureau van de Hoge Commissaris van 
de Verenigde Naties voor de 
mensenrechten.

Or. en


