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Poprawka 1
Tokia Saïfi

Projekt rezolucji
Odniesienie 5 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady i 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego z dnia 27 stycznia 2012 r., 
zatytułowany „Handel, wzrost 
gospodarczy i rozwój – Dostosowanie 
polityki handlowej i inwestycyjnej do 
sytuacji krajów najbardziej 
potrzebujących” (COM(2012)0022),

Or. fr

Poprawka 2
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Odniesienie 10 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając deklarację milenijną 
ONZ na temat milenijnych celów rozwoju, 
przyjętą w dniu 8 września 2000 r.1,

Or. fr

Poprawka 3
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Odniesienie 14 a (nowe)

                                               
1 http://www.un.org/french/millenaire/ares552f.pdf
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Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 
marca 2010 r. w sprawie wpływu 
światowego kryzysu finansowego i 
gospodarczego na kraje rozwijające się 
oraz na współpracę na rzecz rozwoju 
(P7_TA(2010)0089),

Or. es

Poprawka 4
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Odniesienie 15 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie Światowej 
Organizacji Zdrowia z konsultacji na 
wysokim szczeblu z dnia 19 stycznia 2009 
r., zatytułowane „Kryzys finansowy a 
zdrowie na świecie”,

Or. fr

Poprawka 5
Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Odniesienie 15 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 
grudnia 2012 r. w sprawie strategii 
wolności cyfrowej w polityce zagranicznej 
UE,

Or. en
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Poprawka 6
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Odniesienie 20 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wspólne sprawozdanie 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) i Banku Światowego z dnia 19 
kwietnia 2012 r., zatytułowane „Inventory 
of Policy Responses to the Financial and 
Economic Crisis”,

Or. fr

Poprawka 7
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Odniesienie 20 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie dyrektora 
generalnego MOP przygotowane na 100. 
sesję Międzynarodowej Konferencji 
Pracy, z dnia 15 maja 2011 r., 
zatytułowane „Nowa era sprawiedliwości 
społecznej”,

Or. fr

Poprawka 8
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Odniesienie 22 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rezolucję i konkluzje ze 
101. sesji Międzynarodowej Konferencji 
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Pracy, zatytułowane „Kryzys zatrudnienia 
młodych: wezwanie do działania”, z 2012 
r.,

Or. fr

Poprawka 9
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że chociaż kryzys 
finansowy i gospodarczy dotyka w różnym 
stopniu wszystkie regiony na świecie, to 
jednak niniejsza rezolucja odnosi się do 
oceny wpływu kryzysu finansowego i 
gospodarczego w krajach trzecich, 
koncentrując się głównie na krajach 
rozwijających się i najsłabiej 
rozwiniętych;

A. mając na uwadze, że z powodu kryzysu 
finansowego w krajach OECD świat może 
stanąć przed największym od lat 30. 
ubiegłego wieku spowolnieniem 
gospodarczym; mając na uwadze, że 
według szacunków Światowej Organizacji 
Zdrowia z powodu wzrostu cen artykułów 
spożywczych i energii ponad 100 mln osób 
ponownie popadło w ubóstwo;

Or. fr

Poprawka 10
Rui Tavares

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że chociaż kryzys 
finansowy i gospodarczy dotyka w różnym 
stopniu wszystkie regiony na świecie, to 
jednak niniejsza rezolucja odnosi się do 
oceny wpływu kryzysu finansowego i 
gospodarczego w krajach trzecich, 
koncentrując się głównie na krajach 
rozwijających się i najsłabiej rozwiniętych;

A. mając na uwadze, że chociaż kryzys 
finansowy i gospodarczy dotyka w różnym 
stopniu wszystkie regiony na świecie, w 
tym Unię Europejską, to jednak niniejsza 
rezolucja odnosi się do oceny wpływu 
kryzysu finansowego i gospodarczego w 
krajach trzecich, koncentrując się głównie 
na krajach rozwijających się i najsłabiej 
rozwiniętych;
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Or. en

Poprawka 11
Rui Tavares

Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że kryzys finansowy 
i presja budżetowa, jaką wywarł on na 
rządy niektórych państw członkowskich 
UE, spowodowały falę prywatyzacji, 
wskutek której publiczne przedsiębiorstwa 
zostały sprzedane przedsiębiorstwom 
należącym do państw o autorytarnych 
systemach władzy, co doprowadziło do 
sytuacji, w której rządy niektórych państw 
członkowskich UE stały się zależne 
finansowo od państw trzecich; mając na 
uwadze, że zależność ta niesie ze sobą 
konsekwencje dla rozwoju sytuacji praw 
człowieka, zarówno w danym państwie 
członkowskim, w rzeczonych państwach 
trzecich, jak i w innych państwach, w 
których zmiany pozycji dyplomatycznej 
UE w stosunku do innych mocarstw 
światowych mogą mieć decydujące 
znaczenie dla przestrzegania i ochrony 
praw człowieka;

Or. en

Poprawka 12
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że kryzys finansowy i
gospodarczy jest już obecnie powiązany 

B. mając na uwadze, że to, co potocznie 
jest nazywane „kryzysem finansowym i
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z wieloma innymi kryzysami, jak kryzys 
żywnościowy, energetyczny i społeczny;

gospodarczym”, w rzeczywistości jest 
światowym kryzysem systemowym, który 
dotyczy wszystkich sektorów 
społeczeństwa i ma konsekwencje we 
wszystkich dziedzinach: politycznej, 
społecznej, środowiska naturalnego, 
żywnościowej, energetycznej itp.;

Or. fr

Poprawka 13
Jean Roatta

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że kryzys finansowy i
gospodarczy jest już obecnie powiązany 
z wieloma innymi kryzysami, jak kryzys 
żywnościowy, energetyczny i społeczny;

B. mając na uwadze, że kryzys finansowy 
spowodował kryzys gospodarczy, co 
pociągnęło za sobą wiele innych kryzysów, 
jak kryzys żywnościowy, energetyczny i 
społeczny;

Or. fr

Poprawka 14
Rui Tavares

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że kryzys finansowy i 
gospodarczy jest już obecnie powiązany 
z wieloma innymi kryzysami, jak kryzys 
żywnościowy, energetyczny i społeczny;

B. mając na uwadze, że kryzys finansowy i 
gospodarczy jest już obecnie powiązany z 
wieloma innymi kryzysami, jak kryzys 
żywnościowy, ekologiczny, energetyczny i 
społeczny;

Or. en
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Poprawka 15
Tokia Saïfi

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że kryzys finansowy i 
gospodarczy jest już obecnie powiązany 
z wieloma innymi kryzysami, jak kryzys 
żywnościowy, energetyczny i społeczny;

B. mając na uwadze, że kryzys finansowy i 
gospodarczy jest już obecnie powiązany 
z wieloma innymi kryzysami, jak kryzys 
żywnościowy, energetyczny, dotyczący 
środowiska naturalnego i społeczny;

Or. fr

Poprawka 16
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że kryzys finansowy i 
gospodarczy jest już obecnie powiązany 
z wieloma innymi kryzysami, jak kryzys 
żywnościowy, energetyczny i społeczny;

B. mając na uwadze, że kryzys finansowy i 
gospodarczy jest już obecnie powiązany 
z wieloma innymi kryzysami, jak kryzys 
żywnościowy, energetyczny, społeczny i 
ekologiczny;

Or. es

Poprawka 17
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Punkt B a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że w odróżnieniu od 
poprzednich kryzysów z lat 80. i 90. 
ubiegłego wieku, które rozpoczęły się w 
krajach rozwijających się, obecny kryzys 
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miał swój początek w krajach 
uprzemysłowionych; mając na uwadze, że 
wszystkie jego skutki nie są jeszcze 
odczuwalne w krajach rozwijających się, 
ale może on bardzo pogorszyć sytuację w 
najuboższych krajach naszej planety, 
które wciąż mają chroniczne trudności 
finansowe;

Or. fr

Poprawka 18
Rui Tavares

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że przyczyny 
kryzysu są różne w zależności od 
konkretnego państwa oraz że 
niezaprzeczalnie istnieje związek między 
zjawiskiem korupcji a kryzysem 
finansowym; mając na uwadze, że 
korupcja stoi na na przeszkodziemokracji 
i praworządności oraz że bezpośrednio 
dotyka obywateli, ponieważ prowadzi do 
wzrostu cen usług publicznych i obniżenia 
ich jakości, a także często ogranicza 
dostęp ludzi ubogich do wody, oświaty, 
służby zdrowia oraz wielu innych usług o 
kluczowym znaczeniu;

Or. en

Poprawka 19
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że kryzys finansowy i 
gospodarczy najsilniej uderzył w kraje 
rozwijające się i najsłabiej rozwinięte, co 
objawiło się głównie obniżeniem popytu na 
eksport z tych krajów, wysokim poziomem 
zadłużenia, ryzykiem ograniczenia 
napływu bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych (BIZ) oraz zmniejszeniem 
oficjalnej pomocy rozwojowej, prowadząc
do trudności w pełnym przestrzeganiu 
praw człowieka, gdyż mniejsza jest 
dostępność zasobów umożliwiających 
zapewnienie praw społecznych 
i gospodarczych, a coraz więcej osób 
popada w ubóstwo;

D. mając na uwadze, że kryzys finansowy i 
gospodarczy najsilniej uderzył w kraje 
najsłabiej rozwinięte, co objawiło się 
głównie obniżeniem popytu na eksport z 
tych krajów, wysokim poziomem 
zadłużenia spowodowanym zwłaszcza 
narzuconą im wcześniej polityką, 
ryzykiem ograniczenia napływu 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
(BIZ) oraz zmniejszeniem oficjalnej 
pomocy rozwojowej, co prowadzi do
ograniczeń budżetowych i zagraża 
przestrzeganiu praw człowieka, 
szczególnie praw gospodarczych,
społecznych i kulturalnych, a także mając 
na uwadze, że coraz więcej osób popada w 
ubóstwo;

Or. fr

Poprawka 20
Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że kryzys finansowy i 
gospodarczy najsilniej uderzył w kraje 
rozwijające się i najsłabiej rozwinięte, co 
objawiło się głównie obniżeniem popytu na 
eksport z tych krajów, wysokim poziomem 
zadłużenia, ryzykiem ograniczenia 
napływu bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych (BIZ) oraz zmniejszeniem 
oficjalnej pomocy rozwojowej, prowadząc 
do trudności w pełnym przestrzeganiu
praw człowieka, gdyż mniejsza jest 
dostępność zasobów umożliwiających 
zapewnienie praw społecznych i 
gospodarczych, a coraz więcej osób 
popada w ubóstwo;

D. mając na uwadze, że kryzys finansowy i 
gospodarczy uderzył w kraje rozwijające 
się i najsłabiej rozwinięte, co objawiło się 
głównie obniżeniem popytu na eksport z 
tych krajów, wysokim poziomem 
zadłużenia, ryzykiem ograniczenia 
napływu bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych (BIZ) oraz zmniejszeniem 
oficjalnej pomocy rozwojowej, co ma 
także wpływ na prawa człowieka, gdyż 
mniejsza jest dostępność zasobów 
umożliwiających zapewnienie praw 
społecznych i gospodarczych, a coraz 
więcej osób popada w ubóstwo;
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Or. en

Poprawka 21
Jean Roatta

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że światowy kryzys 
gospodarczy spowodował zahamowanie 
wzrostu stopy życiowej osiągniętego w 
świecie rozwijającym się w dziesięcioleciu 
poprzedzającym kryzys oraz że 
nierówności te powiększyły się w jednej 
czwartej gospodarek rozwijających się, co 
wiąże się z ograniczeniem dostępu do 
kształcenia, żywności, ziemi i kredytów;

E. mając na uwadze, że światowy kryzys 
gospodarczy zdecydowanie zmienił poziom 
stopy życiowej w świecie rozwijającym się 
w ciągu ostatnich dziesięciu lat oraz że 
nierówności powiększyły się w jednej 
czwartej gospodarek rozwijających się, co 
wiąże się z ograniczeniem dostępu do 
kształcenia, żywności, ziemi i kredytów;

Or. fr

Poprawka 22
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Punkt E a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że według prac 
Międzynarodowego Biura Pracy do 80% 
mieszkańców świata należy 30% 
światowych bogactw, że skumulowane 
dochody 61 mln osób najbogatszych 
odpowiadają dochodom 3,5 mld osób 
najuboższych, że kryzys potwierdził 
niebezpieczeństwa związane z obecną 
globalizacją, a także zwiększył już i tak 
dramatyczne nierówności społeczne na 
korzyść osób o największych dochodach, 
które rosną zawrotnie w porównaniu z 
przeciętnymi dochodami;
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Or. fr

Poprawka 23
Tokia Saïfi

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że wspólna oficjalna 
pomoc rozwojowa UE zmniejszyła się 
z 53,5 mld EUR w 2010 r. do 53,1 mld 
EUR w 2011 r., a tym samym odsetek 
oficjalnej pomocy rozwojowej obniżył się 
do 0,42% DNB, podczas gdy w 2010 r. 
wynosił 0,44% DNB;

F. mając na uwadze, że wspólna oficjalna 
pomoc rozwojowa UE zmniejszyła się 
z 53,5 mld EUR w 2010 r. do 53,1 mld 
EUR w 2011 r., a tym samym odsetek 
oficjalnej pomocy rozwojowej obniżył się 
do 0,42% DNB, podczas gdy w 2010 r. 
wynosił 0,44% DNB; mając na uwadze, że 
UE i jej państwa członkowskie pozostają 
jednakże pierwszym darczyńcą pomocy 
rozwojowej na świecie;

Or. fr

Poprawka 24
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że celem umów 
handlowych zawieranych przez UE z 
krajami partnerskimi jest m.in. wspieranie 
i rozwój handlu i inwestycji oraz poprawa 
dostępu do rynku, aby zwiększać 
integrację gospodarczą, ograniczać 
ubóstwo, tworzyć nowe możliwości 
zatrudnienia, poprawiać warunki pracy i 
podnosić stopę życiową, a tym samym 
ostatecznie przyczynić się do pełnego 
przestrzegania praw człowieka;

G. mając na uwadze, że umowy handlowe 
zawarte przez UE z krajami partnerskimi 
nie spełniły swoich celów w zakresie 
integracji gospodarczej, eliminacji 
ubóstwa, tworzenia nowych możliwości 
zatrudnienia, poprawy warunków pracy i 
podniesienia stopy życiowej, a nawet 
mogły prowadzić do naruszania 
podstawowych praw gospodarczych i 
społecznych oraz do zubożenia odnośnej 
ludności i do zawłaszczenia zasobów przez 
przedsiębiorstwa transnarodowe;
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Or. fr

Poprawka 25
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że celem umów 
handlowych zawieranych przez UE z 
krajami partnerskimi jest m.in. wspieranie i 
rozwój handlu i inwestycji oraz poprawa 
dostępu do rynku, aby zwiększać integrację 
gospodarczą, ograniczać ubóstwo, tworzyć 
nowe możliwości zatrudnienia, poprawiać 
warunki pracy i podnosić stopę życiową, a 
tym samym ostatecznie przyczynić się do 
pełnego przestrzegania praw człowieka;

G. mając na uwadze, że celem umów 
handlowych zawieranych przez UE z 
krajami partnerskimi jest m.in. wspieranie i 
rozwój handlu i inwestycji oraz poprawa 
dostępu do rynku, aby zwiększać integrację 
gospodarczą i spójność społeczną, 
ograniczać ubóstwo, tworzyć nowe 
możliwości zatrudnienia, poprawiać 
warunki pracy i podnosić stopę życiową, a 
tym samym ostatecznie przyczynić się do 
pełnego przestrzegania praw człowieka;

Or. en

Poprawka 26
Tokia Saïfi

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że celem umów 
handlowych zawieranych przez UE z 
krajami partnerskimi jest m.in. wspieranie i 
rozwój handlu i inwestycji oraz poprawa 
dostępu do rynku, aby zwiększać integrację 
gospodarczą, ograniczać ubóstwo, tworzyć 
nowe możliwości zatrudnienia, poprawiać 
warunki pracy i podnosić stopę życiową, a 
tym samym ostatecznie przyczynić się do 
pełnego przestrzegania praw człowieka;

G. mając na uwadze, że celem umów 
handlowych zawieranych przez UE z 
krajami partnerskimi jest m.in. wspieranie i 
rozwój handlu i inwestycji oraz poprawa 
dostępu do rynku, aby zwiększać integrację 
gospodarczą i wzrost gospodarczy, 
ograniczać ubóstwo, tworzyć nowe 
możliwości zatrudnienia, poprawiać 
warunki pracy i podnosić stopę życiową, a 
tym samym ostatecznie przyczynić się do 
pełnego przestrzegania praw człowieka;
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Or. fr

Poprawka 27
Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że celem umów 
handlowych zawieranych przez UE z 
krajami partnerskimi jest m.in. wspieranie i 
rozwój handlu i inwestycji oraz poprawa 
dostępu do rynku, aby zwiększać 
integrację gospodarczą, ograniczać 
ubóstwo, tworzyć nowe możliwości 
zatrudnienia, poprawiać warunki pracy i 
podnosić stopę życiową, a tym samym 
ostatecznie przyczynić się do pełnego 
przestrzegania praw człowieka;

G. mając na uwadze, że celem umów 
handlowych zawieranych przez UE z 
krajami partnerskimi jest m.in. wspieranie i 
rozwój handlu i inwestycji oraz poprawa 
dostępu do rynku, aby zacieśniać 
współpracę gospodarczą, ograniczać 
ubóstwo, tworzyć nowe możliwości 
zatrudnienia, poprawiać warunki pracy i 
podnosić stopę życiową, a tym samym 
ostatecznie przyczynić się do pełnego 
przestrzegania praw człowieka;

Or. en

Poprawka 28
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że należy 
zagwarantować właściwe monitorowanie i 
praktyczne egzekwowanie klauzuli praw 
człowieka zawartej we wszystkich 
umowach handlowych; mając na uwadze, 
że systematyczne naruszanie klauzuli 
praw człowieka, jaką obłożone są umowy 
handlowe UE, uprawnia każdą z 
umawiających się stron do przyjęcia 
„właściwych środków”, które mogą 
obejmować całkowite lub częściowe 
zawieszenie lub zerwanie umowy;

H. mając na uwadze, że klauzule dotyczące 
demokracji i praw człowieka znajdujące 
się w różnych rodzajach umów 
zawieranych przez UE z krajami trzecimi 
pozostają w szerokim zakresie pustymi 
słowami, podczas gdy powinny stanowić 
realne i prawnie wiążące zobowiązanie 
Unii i krajów partnerskich;
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Or. fr

Poprawka 29
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że należy 
zagwarantować właściwe monitorowanie i 
praktyczne egzekwowanie klauzuli praw 
człowieka zawartej we wszystkich 
umowach handlowych; mając na uwadze, 
że systematyczne naruszanie klauzuli praw 
człowieka, jaką obłożone są umowy 
handlowe UE, uprawnia każdą z 
umawiających się stron do przyjęcia 
„właściwych środków”, które mogą 
obejmować całkowite lub częściowe 
zawieszenie lub zerwanie umowy;

H. mając na uwadze, że należy 
zagwarantować właściwe monitorowanie i 
praktyczne egzekwowanie klauzuli praw 
człowieka zawartej we wszystkich 
umowach handlowych; mając na uwadze, 
że systematyczne naruszanie klauzuli praw 
człowieka, jaką obłożone są umowy 
handlowe UE, uprawnia każdą z 
umawiających się stron do przyjęcia 
„właściwych środków”, które mogą 
obejmować całkowite lub częściowe 
zawieszenie lub zerwanie umowy lub 
nałożenie ograniczeń;

Or. en

Poprawka 30
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że inicjatywa pomocy 
na rzecz wymiany handlowej przynosi 
pozytywne wyniki, przyczyniając się do 
tworzenia lepszego potencjału 
handlowego i infrastruktury gospodarczej 
w krajach partnerskich;

skreślony

Or. fr
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Poprawka 31
Ana Gomes, David Martin

Projekt rezolucji
Punkt I a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że jedną z przyczyn 
kryzysu finansowego jest niewdrożenie 
odpowiednich środków służących 
wykrywaniu i eliminowaniu dozwolonych 
i niedozwolonych z punktu widzenia 
prawa form korupcji oraz zapobieganiu 
im; mając na uwadze, że korupcja, 
rozpowszechniona w sektorze publicznym 
i prywatnym, zarówno w krajach 
rozwiniętych, jak i rozwijających się, 
utrudnia skuteczne, zakrojone na szeroką 
skalę i oparte na zasadzie równości 
propagowanie praw obywatelskich, 
politycznych i społecznych;

Or. en

Poprawka 32
Rui Tavares

Projekt rezolucji
Punkt I a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że obecny kryzys 
gospodarczy niesie ze sobą poważne 
konsekwencje dla pomocy na rzecz 
demokracji i dobrego rządzenia udzielanej 
przez Unię Europejską i innych głównych 
darczyńców; mając na uwadze, że 
trudności gospodarcze w państwach 
będących darczyńcami prawdopodobnie 
staną się zachętą do zmniejszenia 
wymiaru udzielanej pomocy zagranicznej, 
mając jednak jednocześnie na uwadze, że 
w obliczu światowego kryzysu utrzymanie 
poziomu wsparcia dla reform politycznych 
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i rozwoju demokracji w państwach 
trzecich staje się jeszcze ważniejsze;

Or. en

Poprawka 33
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że osoby żyjące w 
ubóstwie potrzebują skutecznego i 
przystępnego cenowo dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości, aby móc dochodzić 
swoich praw lub zaskarżać popełniane 
wobec nich naruszenia praw człowieka; 
mając na uwadze, że brak dostępu do 
rzetelnego procesu i postępowania 
sądowego stawia ich w jeszcze trudniejszej 
sytuacji gospodarczej i społecznej;

K. mając na uwadze, że skuteczny i 
bezstronny dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości jest podstawowym 
prawem wszystkich ludzi oraz że osoby w 
trudnej sytuacji fizycznej, psychicznej i 
finansowej powinny móc dochodzić 
swoich praw lub zaskarżać popełniane 
wobec nich naruszenia praw człowieka; 
mając na uwadze, że dostęp do rzetelnego 
procesu i postępowania sądowego jest 
niezbędnym środkiem umożliwiającym im 
uzyskanie wszystkich przysługujących 
praw;

Or. fr

Poprawka 34
Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że osoby żyjące w 
ubóstwie potrzebują skutecznego i 
przystępnego cenowo dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości, aby móc dochodzić 
swoich praw lub zaskarżać popełniane 
wobec nich naruszenia praw człowieka; 
mając na uwadze, że brak dostępu do 

K. mając na uwadze, że osoby żyjące w 
ubóstwie potrzebują skutecznego i 
przystępnego cenowo dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości, aby móc dochodzić 
swoich praw lub zaskarżać popełniane 
wobec nich naruszenia praw człowieka; 
mając na uwadze, że brak dostępu do 



AM\922223PL.doc 19/68 PE502.039v01-00

PL

rzetelnego procesu i postępowania 
sądowego stawia ich w jeszcze trudniejszej 
sytuacji gospodarczej i społecznej;

rzetelnego procesu i postępowania 
sądowego sam w sobie stanowi naruszenie 
praw człowieka i stawia obywateli w 
jeszcze trudniejszej sytuacji gospodarczej i 
społecznej;

Or. en

Poprawka 35
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że osoby żyjące w 
ubóstwie potrzebują skutecznego i 
przystępnego cenowo dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości, aby móc dochodzić 
swoich praw lub zaskarżać popełniane 
wobec nich naruszenia praw człowieka;
mając na uwadze, że brak dostępu do 
rzetelnego procesu i postępowania 
sądowego stawia ich w jeszcze trudniejszej 
sytuacji gospodarczej i społecznej;

K. mając na uwadze, że osoby żyjące w
ubóstwie i pozbawione obrony potrzebują 
skutecznego i przystępnego cenowo 
dostępu do wymiaru sprawiedliwości, aby 
móc dochodzić swoich praw lub zaskarżać 
popełniane wobec nich naruszenia praw 
człowieka; mając na uwadze, że brak 
dostępu do rzetelnego procesu i 
postępowania sądowego stawia je w 
jeszcze trudniejszej sytuacji gospodarczej i 
społecznej;

Or. es

Poprawka 36
Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Punkt L preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że liczba osób 
bezrobotnych na świecie wynosiła w 2012 
r. 200 mln, czyli wzrosła o 27 mln od 
początku kryzysu w 2008 r., co stanowi 
naruszenie prawa do pracy oraz powoduje 
spadek dochodów gospodarstw domowych; 

L. mając na uwadze, że liczba osób 
bezrobotnych na świecie wynosiła w 2012 
r. 200 mln, czyli wzrosła o 27 mln od 
początku kryzysu w 2008 r., co stanowi 
naruszenie prawa do pracy oraz powoduje 
spadek dochodów gospodarstw domowych; 
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mając na uwadze, że bezrobocie nie tylko 
wiąże się ze schorzeniami fizycznymi i 
pogorszeniem warunków gospodarczych, 
lecz także wywiera bezpośredni wpływ na 
zdrowie psychiczne i może powodować 
brak poczucia własnej wartości, co często 
prowadzi do depresji, a nawet 
samobójstw;

Or. en

Poprawka 37
Jean Roatta

Projekt rezolucji
Punkt L preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że liczba osób 
bezrobotnych na świecie wynosiła w 2012 
r. 200 mln, czyli wzrosła o 27 mln od 
początku kryzysu w 2008 r., co stanowi 
naruszenie prawa do pracy oraz powoduje 
spadek dochodów gospodarstw domowych; 
mając na uwadze, że bezrobocie nie tylko 
wiąże się ze schorzeniami fizycznymi i 
pogorszeniem warunków gospodarczych, 
lecz także wywiera bezpośredni wpływ na 
zdrowie psychiczne i może powodować 
brak poczucia własnej wartości, co często 
prowadzi do depresji, a nawet samobójstw;

L. mając na uwadze, że liczba osób 
bezrobotnych na świecie wynosiła w 2012 
r. 200 mln, czyli wzrosła o 27 mln od 
początku kryzysu w 2008 r., co stanowi 
naruszenie prawa do pracy oraz powoduje 
spadek dochodów gospodarstw domowych; 
mając na uwadze, że pogorszenie
warunków gospodarczych i bezrobocie
mogą mieć wpływ na zdrowie 
poszczególnych osób, co może powodować 
brak poczucia własnej wartości, a nawet 
depresję;

Or. fr

Poprawka 38
Jean Roatta

Projekt rezolucji
Punkt N preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że kobiety często nie N. mając na uwadze nierówności, jakie 
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są traktowane w miejscu pracy na równi z 
mężczyznami w sprawach takich jak 
zwolnienie z pracy, świadczenia z 
zabezpieczenia społecznego i ponowne 
zatrudnienie; mając na uwadze, że 
mężczyźni zmuszeni są pracować ciężej, 
ponieważ ich praca jest przeważnie 
traktowana jako podstawowe źródło 
dochodu w gospodarstwie domowym;

mogą istnieć w pracy między mężczyznami
a kobietami;

Or. fr

Poprawka 39
Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Punkt N preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że kobiety często nie 
są traktowane w miejscu pracy na równi z 
mężczyznami w sprawach takich jak 
zwolnienie z pracy, świadczenia z 
zabezpieczenia społecznego i ponowne 
zatrudnienie; mając na uwadze, że 
mężczyźni zmuszeni są pracować ciężej, 
ponieważ ich praca jest przeważnie 
traktowana jako podstawowe źródło 
dochodu w gospodarstwie domowym;

N. mając na uwadze, że kobiety często nie 
są traktowane w miejscu pracy na równi z 
mężczyznami w sprawach takich jak 
zwolnienie z pracy, świadczenia z 
zabezpieczenia społecznego i ponowne 
zatrudnienie; 

Or. en

Poprawka 40
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Punkt N preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że kobiety często nie 
są traktowane w miejscu pracy na równi z 
mężczyznami w sprawach takich jak 

N. mając na uwadze, że kobiety często nie 
są traktowane w miejscu pracy na równi z 
mężczyznami w sprawach takich jak 
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zwolnienie z pracy, świadczenia z 
zabezpieczenia społecznego i ponowne 
zatrudnienie; mając na uwadze, że 
mężczyźni zmuszeni są pracować ciężej, 
ponieważ ich praca jest przeważnie 
traktowana jako podstawowe źródło 
dochodu w gospodarstwie domowym;

dostęp do zatrudnienia, zwolnienie z 
pracy, świadczenia z zabezpieczenia 
społecznego i ponowne zatrudnienie;

Or. fr

Poprawka 41
Jean Roatta

Projekt rezolucji
Punkt O preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że kryzys społeczno-
gospodarczy jest źródłem dodatkowego 
stresu w rodzinach i powoduje zwiększenie 
liczby przypadków przemocy domowej i 
przemocy w ogóle, głównie wobec kobiet i 
dzieci;

skreślony

Or. fr

Poprawka 42
Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Punkt O preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że kryzys społeczno-
gospodarczy jest źródłem dodatkowego 
stresu w rodzinach i powoduje zwiększenie 
liczby przypadków przemocy domowej i 
przemocy w ogóle, głównie wobec kobiet i 
dzieci;

skreślony

Or. en
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Poprawka 43
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Punkt O preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że kryzys społeczno-
gospodarczy jest źródłem dodatkowego 
stresu w rodzinach i powoduje zwiększenie 
liczby przypadków przemocy domowej i 
przemocy w ogóle, głównie wobec kobiet i 
dzieci;

O. mając na uwadze, że liczba przypadków 
przemocy domowej i przemocy w ogóle, 
głównie wobec kobiet i dzieci, może 
wzrosnąć w wyniku dodatkowej presji 
spowodowanej gospodarczymi i 
społecznymi skutkami kryzysu;

Or. fr

Poprawka 44
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Punkt P preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

P. mając na uwadze, że kryzys 
nieproporcjonalnie dotyka osoby młode, 
ponieważ wchodzą dopiero na rynek pracy 
i są w ostatniej kolejności zatrudniane, a 
w pierwszej kolejności zwalniane z pracy; 
mając na uwadze, że w 2011 r. 
bezrobotnych było ogółem 
74,8 mln młodych osób w wieku 15-24 lat, 
czyli o ponad 4 mln więcej niż w 2007 r., 
przy niezwykle wysokim bezrobociu na 
Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej;

P. mając na uwadze, że kryzys 
nieproporcjonalnie dotyka osoby młode; 
mając na uwadze, że w 2011 r. 
bezrobotnych było ogółem 
74,8 mln młodych osób w wieku 15-24 lat, 
czyli o ponad 4 mln więcej niż w 2007 r., 
przy niezwykle wysokim bezrobociu na 
Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej;

Or. fr

Poprawka 45
Marietje Schaake
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Projekt rezolucji
Punkt R preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

R. mając na uwadze, że szczególnie 
dotknięte kryzysem finansowym i 
gospodarczym są dzieci, gdyż ich sytuację 
często pogarszają bezradność i ryzyko, 
jakich doświadczają ich opiekunowie;

R. mając na uwadze, że szczególnie 
dotknięte kryzysem finansowym i 
gospodarczym są dzieci;

Or. en

Poprawka 46
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Punkt T a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ta. mając na uwadze, że grupy 
mniejszościowe z krajów trzecich są często 
obiektem dyskryminacji i w związku z tym 
ich dostęp do praw socjalnych jest jeszcze 
bardziej utrudniony w kontekście kryzysu 
gospodarczego;

Or. en

Poprawka 47
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Punkt U preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

U. mając na uwadze, że miliony ludzi 
walczące o zaspokojenie podstawowych 
potrzeb borykają się z rosnącymi i 
niestabilnymi cenami żywności; mając na 
uwadze, że od 2007 r. globalny postęp w 
ograniczaniu głodu uległ spowolnieniu; 

U. mając na uwadze, że spekulowanie 
produktami spożywczymi prowadzi do 
wzrostu i niestabilności cen żywności, co 
dotyka miliony ludzi walczące o 
zaspokojenie podstawowych potrzeb; 
mając na uwadze, że od 2007 r. globalny 
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mając na uwadze, że 868 mln ludzi cierpi 
na chroniczne niedożywienie, z czego 
zdecydowana większość (850 mln) 
mieszka w krajach rozwijających się; 
mając na uwadze, że strategie zaradcze 
stosowane w gospodarstwach domowych 
znajdujących się w trudnej sytuacji 
obejmują obniżenie ilości i/lub jakości 
spożywanej żywności na krytycznych 
etapach rozwoju dzieci lub podczas ciąży, 
co wywołuje długotrwałe skutki dla 
rozwoju fizycznego i zdrowia 
psychicznego;

postęp w ograniczaniu głodu uległ 
spowolnieniu; mając na uwadze, że 
868 mln ludzi cierpi na chroniczne 
niedożywienie, z czego zdecydowana 
większość (850 mln) mieszka w krajach 
rozwijających się; mając na uwadze, że 
strategie zaradcze stosowane w 
gospodarstwach domowych znajdujących 
się w trudnej sytuacji obejmują obniżenie 
ilości i/lub jakości spożywanej żywności 
na krytycznych etapach rozwoju dzieci lub 
podczas ciąży, co wywołuje długotrwałe 
skutki dla rozwoju fizycznego i zdrowia 
psychicznego;

Or. fr

Poprawka 48
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Punkt U preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

U. mając na uwadze, że miliony ludzi 
walczące o zaspokojenie podstawowych 
potrzeb borykają się z rosnącymi i 
niestabilnymi cenami żywności; mając na 
uwadze, że od 2007 r. globalny postęp w 
ograniczaniu głodu uległ spowolnieniu;
mając na uwadze, że 868 mln ludzi cierpi 
na chroniczne niedożywienie, z czego 
zdecydowana większość (850 mln) 
mieszka w krajach rozwijających się;
mając na uwadze, że strategie zaradcze 
stosowane w gospodarstwach domowych 
znajdujących się w trudnej sytuacji 
obejmują obniżenie ilości i/lub jakości 
spożywanej żywności na krytycznych 
etapach rozwoju dzieci lub podczas ciąży, 
co wywołuje długotrwałe skutki dla 
rozwoju fizycznego i zdrowia 
psychicznego;

U. mając na uwadze, że miliony ludzi 
walczące o zaspokojenie podstawowych 
potrzeb borykają się z rosnącymi i 
niestabilnymi cenami żywności z powodu 
spekulacji finansowych na rynkach 
instrumentów pochodnych; mając na 
uwadze, że od 2007 r. globalny postęp w 
ograniczaniu głodu uległ spowolnieniu;
mając na uwadze, że 868 mln ludzi cierpi 
na chroniczne niedożywienie, z czego 
zdecydowana większość (850 mln) 
mieszka w krajach rozwijających się;
mając na uwadze, że strategie zaradcze 
stosowane w gospodarstwach domowych 
znajdujących się w trudnej sytuacji 
obejmują obniżenie ilości lub jakości 
spożywanej żywności na krytycznych 
etapach rozwoju dzieci lub podczas ciąży, 
co wywołuje długotrwałe skutki dla 
rozwoju fizycznego i zdrowia 



PE502.039v01-00 26/68 AM\922223PL.doc

PL

psychicznego;

Or. es

Poprawka 49
Elisabeth Jeggle, Andrzej Grzyb

Projekt rezolucji
Punkt U a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ua. mając na uwadze, że w związku z 
rosnącym popytem na towary rolne 
przeznaczone do produkcji żywności i 
coraz częściej do wykorzystania w 
energetyce i przemyśle, wzrasta również 
konkurencja o ziemię – zasób coraz 
rzadziej dostępny; mając na uwadze, że 
inwestorzy krajowi i międzynarodowi 
stosują długoterminowe umowy kupna lub 
leasingu, aby zabezpieczyć ogromne 
połacie ziemi, co może powodować 
problemy społeczno-gospodarcze i 
środowiskowe w krajach, których to 
zjawisko dotyczy, w szczególności dla 
ludności lokalnej;

Or. en

Poprawka 50
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Punkt V preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

V. mając na uwadze, że wpływ kryzysu 
gospodarczego może okazać się 
szczególnie dotkliwy dla osób starszych, 
które mogą być bardziej narażone na 
utratę pracy i mają mniejsze szanse na 
przekwalifikowanie i ponowne 

V. mając na uwadze, że według FAO 
niecałe 3 mld EUR wystarczyłyby na 
leczenie wszystkich osób cierpiących na 
ostre niedożywienie (ostatnie stadium 
przed śmiercią), że dotyczy to 19 mln 
dzieci poniżej piątego roku życia oraz że 
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zatrudnienie; mając na uwadze, że kryzys 
może ograniczyć ich dostęp do przystępnej 
cenowo opieki zdrowotnej;

zasadnicze znaczenie ma poszanowanie 
przez ich państwa swoich zobowiązań w 
tym zakresie; mając na uwadze, że wpływ 
kryzysu gospodarczego może okazać się 
szczególnie dotkliwy dla najstarszych 
pracowników, którzy mogą być bardziej 
narażeni na utratę pracy i mają mniejsze 
szanse na przekwalifikowanie i ponowne 
zatrudnienie; mając na uwadze, że kryzys 
może ograniczyć ich dostęp do przystępnej 
cenowo opieki zdrowotnej;

Or. fr

Poprawka 51
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Punkt W preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

W. mając na uwadze, że wzrost cen leków
(nawet o 30%) wywiera negatywny wpływ 
na prawo do opieki zdrowotnej osób 
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, 
w szczególności dzieci i osób starszych;

W. mając na uwadze, że wzrost cen leków
(nawet o 30%) wywiera negatywny wpływ 
na prawo do opieki zdrowotnej osób 
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, 
w szczególności dzieci, osób starszych i 
osób niepełnosprawnych;

Or. en

Poprawka 52
Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Punkt Y preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

Y. mając na uwadze, że przekazy 
pieniężne są istotnym sposobem 
łagodzenia wywołanego kryzysem 
wstrząsu, jakiego doznały gospodarki 
krajów rozwijających się;

skreślony
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Or. en

Poprawka 53
Tokia Saïfi, Jean Roatta

Projekt rezolucji
Punkt Y preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

Y. mając na uwadze, że przekazy pieniężne 
są istotnym sposobem łagodzenia 
wywołanego kryzysem wstrząsu, jakiego 
doznały gospodarki krajów rozwijających 
się;

Y. mając na uwadze, że przekazy 
pieniężne, mikrofinansowanie oraz 
przepływ inwestycji bezpośrednich za 
granicę są istotnymi sposobami łagodzenia 
wywołanego kryzysem wstrząsu, jakiego 
doznały gospodarki krajów rozwijających 
się;

Or. fr

Poprawka 54
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Punkt Y preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

Y. mając na uwadze, że przekazy pieniężne 
są istotnym sposobem łagodzenia 
wywołanego kryzysem wstrząsu, jakiego 
doznały gospodarki krajów rozwijających 
się;

Y. mając na uwadze, że przekazy 
pieniężne, których zakres maleje, są 
istotnym sposobem łagodzenia 
wywołanego kryzysem wstrząsu, jakiego 
doznały gospodarki krajów rozwijających 
się;

Or. es

Poprawka 55
Jean Roatta

Projekt rezolucji
Punkt Z preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

Z. mając na uwadze, że handel ludźmi jest 
współczesną formą niewolnictwa i stanowi 
poważne naruszenie podstawowych praw 
człowieka; mając na uwadze, że światowy 
kryzys gospodarczy powoduje wzrost 
popytu na handel ludźmi, w związku z 
czym nadal szerzą się wszelkie formy 
handlu ludźmi, a całkowita liczba ludzi 
będących przedmiotem handlu sięga 
20,9 mln na całym świecie; mając na 
uwadze, że handlarze ludźmi wykorzystują 
to, iż ich potencjalne ofiary poszukują 
godnej pracy i możliwości wydobycia się 
z ubóstwa; mając na uwadze, że dwie 
trzecie ofiar handlu ludźmi to kobiety i 
dziewczęta;

Z. mając na uwadze, że handel ludźmi jest 
współczesną formą niewolnictwa i stanowi 
poważne naruszenie podstawowych praw 
człowieka; mając na uwadze, że handlarze 
ludźmi wykorzystują to, iż ich potencjalne 
ofiary poszukują godnej pracy i 
możliwości wydobycia się z ubóstwa; 
mając na uwadze, że dwie trzecie ofiar 
handlu ludźmi to kobiety i dziewczęta;

Or. fr

Poprawka 56
Elisabeth Jeggle, Andrzej Grzyb

Projekt rezolucji
Punkt BA preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

BA. mając na uwadze, że sektor rolnictwa 
jest źródłem zatrudnienia i utrzymania dla 
ponad 70% siły roboczej w krajach 
rozwijających się; mając na uwadze, że w 
krajach ubogich w surowce i o niskim 
dochodzie wzrost w sektorze rolnictwa 
ogranicza ubóstwo pięć razy skuteczniej 
niż wzrost w innych sektorach (11 razy w 
Afryce Subsaharyjskiej);

BA. mając na uwadze, że sektor rolnictwa 
jest źródłem zatrudnienia i utrzymania dla 
ponad 70% siły roboczej w krajach 
rozwijających się; mając na uwadze, że w 
krajach ubogich w surowce i o niskim 
dochodzie wzrost w sektorze rolnictwa 
ogranicza ubóstwo pięć razy skuteczniej 
niż wzrost w innych sektorach (11 razy w 
Afryce Subsaharyjskiej); mając na 
uwadze, że rozwój obszarów wiejskich 
oraz środki mające na celu wsparcie 
rolnictwa, w szczególności produkcji 
lokalnej, są głównymi elementami 
wszystkich strategii rozwoju i mają 
kluczowe znaczenie dla eliminacji 
ubóstwa, głodu i zacofania;
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Poprawka 57
Tokia Saïfi

Projekt rezolucji
Punkt BA preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

BA. mając na uwadze, że sektor rolnictwa 
jest źródłem zatrudnienia i utrzymania dla 
ponad 70% siły roboczej w krajach 
rozwijających się; mając na uwadze, że w 
krajach ubogich w surowce i o niskim 
dochodzie wzrost w sektorze rolnictwa 
ogranicza ubóstwo pięć razy skuteczniej 
niż wzrost w innych sektorach (11 razy w 
Afryce Subsaharyjskiej);

BA. mając na uwadze, że sektor rolnictwa 
jest źródłem zatrudnienia i utrzymania dla 
ponad 70% siły roboczej w krajach 
rozwijających się; mając na uwadze, że 
część oficjalnej pomocy rozwojowej 
przeznaczona na rolnictwo stale maleje i 
obecnie stanowi zaledwie 5% wartości 
całej oficjalnej pomocy rozwojowej; mając 
na uwadze, że w krajach ubogich w 
surowce i o niskim dochodzie wzrost w 
sektorze rolnictwa ogranicza ubóstwo pięć 
razy skuteczniej niż wzrost w innych 
sektorach (11 razy w Afryce 
Subsaharyjskiej);

Or. fr

Poprawka 58
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. ponownie wyraża niezłomną wolę 
obrony i promowania praw człowieka i 
podstawowych wolności – obywatelskich, 
politycznych, gospodarczych, społecznych 
i kulturalnych – jako podstawowej zasady 
polityki zagranicznej i jako podwaliny
wszystkich innych obszarów polityki, 
zgodnie z Traktatem z Lizbony, w 
szczególności w kontekście kryzysu 

1. przypomina, że obrona praw człowieka i 
podstawowych wolności – zarówno 
obywatelskich i politycznych, jak i 
gospodarczych, społecznych i kulturalnych 
– jako podstawowych zasad polityki 
zagranicznej UE i jako podwalin
wszystkich innych obszarów jej polityki, 
została wpisana do Traktatu z Lizbony;
podkreśla, że kryzys ma znaczne skutki 
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gospodarczego i finansowego; gospodarcze i społeczne dla ludności, w 
tym w obrębie Unii Europejskiej; 
zauważa, że różne plany oszczędnościowe 
przyjmowane przez Unię Europejską i 
inne instytucje międzynarodowe, takie jak 
MFW, doprowadziły do pogorszenia 
sytuacji w zakresie praw społecznych, a 
zwłaszcza do ogromnego wzrostu 
bezrobocia, prekariatu oraz do 
pogorszenia warunków życia, szczególnie 
osób najbardziej podatnych na zagrożenia 
i najsłabszych, zarówno w państwach 
członkowskich, jak i w krajach trzecich;

Or. fr

Poprawka 59
Leonidas Donskis

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. ponownie wyraża niezłomną wolę 
obrony i promowania praw człowieka i 
podstawowych wolności – obywatelskich, 
politycznych, gospodarczych, społecznych 
i kulturalnych – jako podstawowej zasady 
polityki zagranicznej i jako podwaliny 
wszystkich innych obszarów polityki, 
zgodnie z Traktatem z Lizbony, w 
szczególności w kontekście kryzysu 
gospodarczego i finansowego;

1. ponownie wyraża niezłomną wolę 
obrony i promowania praw człowieka i 
podstawowych wolności – obywatelskich, 
politycznych, gospodarczych, społecznych 
i kulturalnych – jako podstawowej zasady 
polityki zagranicznej Unii Europejskiej i 
jako podwaliny wszystkich innych 
obszarów polityki, zgodnie z Traktatem z 
Lizbony, w szczególności w kontekście 
kryzysu gospodarczego i finansowego;

Or. en

Poprawka 60
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla, że prawa człowieka 
obejmują prawo do wyżywienia, wody, 
edukacji, odpowiednich warunków 
mieszkaniowych, ziemi, godnej pracy, 
zdrowia i zabezpieczenia społecznego; 
potępia fakt, że prawa te od początku 
kryzysu są w pewnej liczbie krajów 
ograniczane; przyznaje, że ubóstwo i jego 
pogłębianie się leżą u podstaw większości 
przypadków braku poszanowania tych 
praw; apeluje do UE o podjęcie większych 
wysiłków i przeznaczenie większych kwot 
na realizację milenijnych celów rozwoju, 
ponieważ dowiedziono, że w roku 2015 
będziemy dalecy od ich osiągnięcia;

Or. fr

Poprawka 61
Rui Tavares

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. wzywa państwa członkowskie UE 
dotknięte kryzysem, aby w swoich 
stosunkach dyplomatycznych z krajami 
trzecimi nie czyniły ustępstw w obszarze 
praw człowieka ze względu na presję 
budżetową lub fiskalną w swoich krajach 
oraz rosnącą zależność od partnerów 
zagranicznych lub zewnętrznych, w tym 
wszelkie okazjonalne związki z reżimami 
autorytarnymi;

Or. en

Poprawka 62
Marie-Christine Vergiat
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Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. nalega, aby reakcja na kryzys 
obejmowała współpracę wielostronną 
skoordynowaną międzynarodowo zarówno 
na szczeblu regionalnym, jak i 
międzyregionalnym, skupiającą się na 
silnym podejściu opartym na prawach 
człowieka;

2. podkreśla fakt, że prowadzona 
dotychczas polityka nie tylko nie 
przyniosła odpowiedzi na kryzys, ale 
spowodowała znaczne pogorszenie 
sytuacji społecznej i gospodarczej w 
odnośnych krajach; jest zaniepokojony 
zwłaszcza niebezpieczeństwem kryzysu 
humanitarnego, w tym w pewnej liczbie 
państw członkowskich UE, wśród których 
znajduje się Grecja, a także 
konsekwencjami politycznymi 
powodującymi wzrost ekstremizmów i 
rozruchów głodowych; potwierdza, że aby 
wyjść z kryzysu, należy koniecznie zmienić 
politykę prowadzoną na szczeblu rządów i 
współpracy europejskiej i 
międzynarodowej, by kierunki tej polityki 
określało społeczeństwo i by to ono 
odnosiło z niej korzyści;

Or. fr

Poprawka 63
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. przypomina, że rządy mają obowiązek 
poszanowania, ochrony i pełnego 
przestrzegania praw człowieka w każdym 
czasie, zgodnie z prawem 
międzynarodowym dotyczącym praw 
człowieka; wzywa rządy do wystrzegania 
się dyskryminacji i do powszechnego 
zapewnienia podstawowych praw 
człowieka; ubolewa nad istniejącą 
przepaścią między prawnym uznawaniem a 

3. przypomina, że rządy mają obowiązek 
poszanowania, ochrony i pełnego 
przestrzegania praw człowieka w każdym 
czasie, co obejmuje prawa gospodarcze i 
społeczne; jest w związku z tym żywo 
zaniepokojony sytuacją skrajnego 
prekariatu, jakiej doświadcza coraz 
większa liczba społeczeństw, i podkreśla 
konieczność zagwarantowania i poprawy 
funkcjonowania pewnej liczby usług 
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politycznym egzekwowaniem tych praw; publicznych umożliwiających zapewnienie 
niezbywalnego prawa ludności do dostępu 
do zasobów, edukacji, zdrowia, 
zabezpieczenia społecznego, zatrudnienia 
oraz godnych warunków życia; wzywa 
rządy do wystrzegania się dyskryminacji i 
do powszechnego zapewnienia 
podstawowych praw człowieka; ubolewa 
nad istniejącą przepaścią między prawnym 
uznawaniem a politycznym 
egzekwowaniem tych praw;

Or. fr

Poprawka 64
Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. przypomina, że rządy mają obowiązek 
poszanowania, ochrony i pełnego 
przestrzegania praw człowieka w każdym 
czasie, zgodnie z prawem 
międzynarodowym dotyczącym praw 
człowieka; wzywa rządy do wystrzegania 
się dyskryminacji i do powszechnego 
zapewnienia podstawowych praw 
człowieka; ubolewa nad istniejącą 
przepaścią między prawnym uznawaniem a 
politycznym egzekwowaniem tych praw;

3. przypomina, że rządy mają obowiązek 
poszanowania, ochrony i pełnego 
przestrzegania praw człowieka, w tym 
wolności cyfrowej, w każdym czasie, 
zgodnie z prawem międzynarodowym 
dotyczącym praw człowieka; wzywa rządy 
do wystrzegania się dyskryminacji i do 
powszechnego zapewnienia podstawowych 
praw człowieka; ubolewa nad istniejącą 
przepaścią między prawnym uznawaniem a 
politycznym egzekwowaniem tych praw;

Or. en

Poprawka 65
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. przypomina, że rządy mają obowiązek 
poszanowania, ochrony i pełnego 
przestrzegania praw człowieka w każdym 
czasie, zgodnie z prawem 
międzynarodowym dotyczącym praw 
człowieka; wzywa rządy do wystrzegania 
się dyskryminacji i do powszechnego 
zapewnienia podstawowych praw 
człowieka; ubolewa nad istniejącą 
przepaścią między prawnym uznawaniem a 
politycznym egzekwowaniem tych praw;

3. przypomina, że rządy mają obowiązek 
poszanowania, ochrony i pełnego 
przestrzegania praw człowieka w każdym 
czasie, zgodnie z prawem 
międzynarodowym dotyczącym praw 
człowieka; wzywa rządy do wystrzegania 
się wszelkich form dyskryminacji i do 
powszechnego zapewnienia podstawowych 
praw człowieka; ubolewa nad istniejącą 
przepaścią między prawnym uznawaniem a 
politycznym egzekwowaniem tych praw;

Or. es

Poprawka 66
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. apeluje do rządów, aby w reakcjach 
politycznych priorytetowo traktowały 
interesy najsłabszych grup społecznych 
poprzez wykorzystanie ram praw 
człowieka w procesie decyzyjnym; wzywa 
rządy do stosowania wszelkich środków 
niezbędnych do zapewnienia 
powszechnego dostępu do 
sprawiedliwości, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób żyjących w 
ubóstwie, które muszą w pełni znać swoje 
prawa i środki umożliwiające korzystanie 
z nich; wzywa UE do nasilenia wsparcia na 
rzecz programów dotyczących 
praworządności i reformy wymiaru 
sprawiedliwości w krajach partnerskich;

4. apeluje do rządów, aby w reakcjach 
politycznych priorytetowo traktowały 
interesy społeczeństwa, co zakłada jego 
udział w procesie decyzyjnym, 
politycznym, gospodarczym i społecznym; 
wzywa rządy do stosowania wszelkich 
środków niezbędnych do zapewnienia 
powszechnego dostępu do 
sprawiedliwości, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób żyjących w ubóstwie
lub w prekariacie, które muszą być w pełni 
poinformowane o swoich prawach i mieć 
środki umożliwiające korzystanie z nich; 
wzywa UE do nasilenia wsparcia na rzecz 
programów dotyczących praworządności i 
reformy wymiaru sprawiedliwości w 
krajach partnerskich;

Or. fr
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Poprawka 67
Elisabeth Jeggle, Andrzej Grzyb

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. apeluje do rządów, aby w reakcjach 
politycznych priorytetowo traktowały 
interesy najsłabszych grup społecznych 
poprzez wykorzystanie ram praw 
człowieka w procesie decyzyjnym; wzywa 
rządy do stosowania wszelkich środków 
niezbędnych do zapewnienia 
powszechnego dostępu do 
sprawiedliwości, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób żyjących w 
ubóstwie, które muszą w pełni znać swoje 
prawa i środki umożliwiające korzystanie z 
nich; wzywa UE do nasilenia wsparcia na 
rzecz programów dotyczących 
praworządności i reformy wymiaru 
sprawiedliwości w krajach partnerskich;

4. apeluje do rządów, aby w reakcjach 
politycznych priorytetowo traktowały 
interesy najsłabszych grup społecznych 
poprzez wykorzystanie ram praw 
człowieka w procesie decyzyjnym; wzywa 
rządy do stosowania wszelkich środków 
niezbędnych do zapewnienia 
powszechnego dostępu do 
sprawiedliwości, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób żyjących w 
ubóstwie, które muszą w pełni znać swoje 
prawa i środki umożliwiające korzystanie z 
nich; wzywa UE do nasilenia wsparcia na 
rzecz programów dotyczących 
praworządności i reformy wymiaru 
sprawiedliwości w krajach partnerskich, 
aby stworzyć odpowiednie warunki 
działania dla aktywnego społeczeństwa 
obywatelskiego, które jest podstawą 
każdego procesu demokratyzacji;

Or. en

Poprawka 68
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. apeluje do rządów, aby w reakcjach 
politycznych priorytetowo traktowały 
interesy najsłabszych grup społecznych 
poprzez wykorzystanie ram praw 
człowieka w procesie decyzyjnym; wzywa 
rządy do stosowania wszelkich środków 
niezbędnych do zapewnienia 

4. apeluje do rządów, aby w reakcjach 
politycznych priorytetowo traktowały 
interesy najsłabszych grup społecznych 
poprzez wykorzystanie ram praw 
człowieka w procesie decyzyjnym; wzywa 
rządy do stosowania wszelkich środków 
niezbędnych do zapewnienia 
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powszechnego dostępu do 
sprawiedliwości, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób żyjących w 
ubóstwie, które muszą w pełni znać swoje 
prawa i środki umożliwiające korzystanie z 
nich; wzywa UE do nasilenia wsparcia na 
rzecz programów dotyczących 
praworządności i reformy wymiaru 
sprawiedliwości w krajach partnerskich;

powszechnego dostępu do 
sprawiedliwości, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób żyjących w 
ubóstwie, które muszą w pełni znać swoje 
prawa i środki umożliwiające korzystanie z 
nich; wzywa UE do zwalczania 
bezkarności oraz do nasilenia wsparcia na 
rzecz programów dotyczących 
praworządności i reformy wymiaru 
sprawiedliwości w krajach partnerskich;

Or. es

Poprawka 69
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie UE do promowania praw 
gospodarczych, społecznych i kulturalnych 
oraz do wzmożenia wysiłków na rzecz 
zapewnienia powszechnego i 
niedyskryminacyjnego dostępu do 
podstawowych usług, ze szczególnym 
uwzględnieniem ubogich i najsłabszych 
grup społecznych, zgodnie ze 
strategicznymi ramami UE dotyczącymi
praw człowieka i demokracji; oczekuje, że 
znajdzie to odbicie w konkretnych 
środkach, w tym w strategiach krajowych 
dotyczących praw człowieka 
opracowywanych przez delegatury UE;

5. odnotowuje zobowiązanie UE do 
promowania praw gospodarczych, 
społecznych i kulturalnych oraz do 
wzmożenia wysiłków na rzecz 
zapewnienia powszechnego i 
niedyskryminacyjnego dostępu do usług 
publicznych; uważa ten dostęp za mający 
zasadnicze znaczenie dla praw 
najuboższych oraz grup szczególnie 
wrażliwych; oczekuje z niecierpliwością, 
że zobowiązanie to nie okaże się jedynie 
pobożnym życzeniem i że znajdzie odbicie 
w konkretnych środkach w Unii 
Europejskiej oraz w ramach współpracy z 
krajami trzecimi, w tym w strategiach 
krajowych dotyczących praw człowieka 
opracowywanych przez delegatury UE;

Or. fr

Poprawka 70
Marie-Christine Vergiat
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Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. nalega, aby specjalny przedstawiciel UE 
ds. praw człowieka zapewnił 
pierwszoplanowe traktowanie praw 
człowieka w ramach inicjatyw 
politycznych, ze szczególnym naciskiem 
na najsłabsze grupy w społeczeństwach 
krajów trzecich;

6. nalega, aby specjalny przedstawiciel UE 
ds. praw człowieka zapewnił 
pierwszoplanowe traktowanie praw 
człowieka w ramach inicjatyw 
politycznych, ze szczególnym naciskiem 
na najsłabsze grupy w społeczeństwach 
krajów trzecich; ponownie podkreśla 
niezbywalne prawo narodów do 
samostanowienia bez ingerencji 
zagranicznej; stwierdza, że umowy 
zawarte między Unią Europejską i 
krajami trzecimi, podobnie jak środki 
narzucone przez MFW i inne organizacje 
międzynarodowe, często prowadziły do 
pozbawienia całych grup ludności dostępu 
do ich zasobów, a także do praw 
gospodarczych, politycznych i 
społecznych; ponownie wyraża wolę 
rozwijania nowej formy współpracy 
między narodami, kładącej nacisk na 
wzajemny rozwój i interesy odnośnych 
społeczeństw;

Or. fr

Poprawka 71
Leonidas Donskis

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zwraca uwagę na potrzebę zapewnienia 
stałego wsparcia projektów finansowanych 
przez Europejski Instrument na rzecz 
Wspierania Demokracji i Praw Człowieka
(EIDHR) z myślą o obrońcach praw 
człowieka działających w dziedzinie praw 
gospodarczych i społecznych, takich jak 
prawa pracowników i migrantów, oraz 

7. podkreśla znaczenie zadbania o to, by 
wsparcie dla praw człowieka i 
propagowania demokracji nie zostało 
osłabione poprzez zmniejszenie budżetu 
na takie projekty w obliczu kryzysu; w tym 
kontekście zwraca uwagę na potrzebę 
zapewnienia stałego wsparcia projektów 
finansowanych przez Europejski 
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podkreśla znaczenie promowania edukacji 
w zakresie praw człowieka;

Instrument na rzecz Wspierania 
Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR) 
z myślą o obrońcach praw człowieka 
działających w dziedzinie praw 
gospodarczych i społecznych, takich jak 
prawa pracowników i migrantów, oraz 
podkreśla znaczenie promowania edukacji 
w zakresie praw człowieka;

Or. en

Poprawka 72
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zwraca uwagę na potrzebę zapewnienia 
stałego wsparcia projektów finansowanych 
przez Europejski Instrument na rzecz 
Wspierania Demokracji i Praw Człowieka 
(EIDHR) z myślą o obrońcach praw 
człowieka działających w dziedzinie praw 
gospodarczych i społecznych, takich jak 
prawa pracowników i migrantów, oraz 
podkreśla znaczenie promowania edukacji 
w zakresie praw człowieka;

7. zwraca uwagę na potrzebę zapewnienia 
stałego wsparcia projektów finansowanych 
przez Europejski Instrument na rzecz 
Wspierania Demokracji i Praw Człowieka 
(EIDHR) z myślą o obrońcach praw 
człowieka, łącznie z tymi, którzy działają
w dziedzinie praw gospodarczych 
i społecznych, takich jak prawa 
pracowników i migrantów, oraz podkreśla 
znaczenie promowania edukacji w zakresie 
praw człowieka;

Or. fr

Poprawka 73
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zaznacza, że Komisja powinna 
uwzględniać przepisy dotyczące praw 
człowieka w ocenach skutków wniosków 

9. podkreśla brak poszanowania klauzul 
dotyczących demokracji i praw człowieka 
znajdujących się w różnych rodzajach 
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ustawodawczych i pozaustawodawczych, 
środków wykonawczych oraz umów 
handlowych i inwestycyjnych, które mają 
znaczący wpływ gospodarczy, społeczny i 
środowiskowy;

umów zawieranych przez UE; przypomina 
w związku z tym, że takie postępowanie w 
wielu przypadkach prowadzi do polityki 
podwójnych norm, co może jedynie 
osłabić wiarygodność zaangażowania UE 
na rzecz praw człowieka, praworządności i 
demokracji, a ostatecznie doprowadzić do 
zakwestionowania powszechnego 
charakteru praw człowieka; żąda 
systematycznego włączania i całkowitego 
przestrzegania klauzul dotyczących 
demokracji i praw człowieka; zaznacza, że 
aby przestrzegać swoich zobowiązań 
międzynarodowych w dziedzinie praw 
człowieka, UE powinna uwzględniać 
przepisy dotyczące praw człowieka 
w ocenach skutków wniosków 
ustawodawczych i pozaustawodawczych, 
środków wykonawczych oraz umów 
handlowych i inwestycyjnych, które mają 
znaczący wpływ gospodarczy, społeczny i 
środowiskowy; jest zdania, że klauzulom 
dotyczącym demokracji i praw człowieka 
powinien towarzyszyć skuteczny 
mechanizm wykonawczy; uważa za 
konieczne wprowadzenie – jako 
podstawowej cechy charakterystycznej 
umowy – mechanizmów kontroli a priori, 
stosowanych przed zawarciem umowy 
ramowej i warunkujących jej zawarcie, a 
także mechanizmów kontroli a posteriori 
umożliwiajacych stwierdzenie naruszenia 
wspomnianych klauzul; żąda wyciągania 
wszystkich konsekwencji z tych 
mechanizmów, łącznie z zawieszaniem 
odnośnych umów;

Or. fr

Poprawka 74
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 10
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Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa państwa członkowskie do 
wywiązywania się z dwustronnych i 
wielostronnych zobowiązań w zakresie 
ODA na poziomie 0,7% DNB oraz do 
zapewnienia efektywnego 
wykorzystywania pomocy rozwojowej w 
celu zagwarantowania jak najlepszych 
wyników w stosunku do kosztów;

10. wzywa państwa członkowskie do 
wywiązywania się z dwustronnych i 
wielostronnych zobowiązań w zakresie 
ODA na poziomie 0,7% DNB oraz do 
zapewnienia efektywnego 
wykorzystywania pomocy rozwojowej w 
celu zagwarantowania jak najlepszych 
wyników w stosunku do kosztów oraz 
spójności polityki w dziedzinie praw 
człowieka i rozwoju;

Or. es

Poprawka 75
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że spójność i koordynacja 
polityki mają istotne znaczenie dla 
osiągnięcia celu, jakim jest ograniczenie 
ubóstwa, oraz dla zwiększenia wpływu 
pomocy zewnętrznej UE;

12. podkreśla, że spójność i koordynacja 
polityki oraz wola polityczna mają istotne 
znaczenie dla osiągnięcia milenijnych 
celów rozwoju, zwłaszcza likwidacji 
ubóstwa, a także podkreśla znaczenie 
zagwarantowania edukacji dla wszystkich, 
propagowania równości płci, poprawy 
dostępu do usług zdrowotnych, ochrony 
środowiska oraz nawiązywania 
międzynarodowych partnerstw służących 
wzajemnemu rozwojowi; uwypukla fakt, 
że osiągnięcie tych celów wymaga 
rzeczywistego zaangażowania ze strony 
UE, tymczasem odnotowuje się godne 
ubolewania znaczne opóźnienia;

Or. fr

Poprawka 76
Ryszard Czarnecki
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Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że spójność i koordynacja 
polityki mają istotne znaczenie dla 
osiągnięcia celu, jakim jest ograniczenie 
ubóstwa, oraz dla zwiększenia wpływu 
pomocy zewnętrznej UE;

12. podkreśla, że spójność i koordynacja 
polityki mają istotne znaczenie dla 
osiągnięcia celu, jakim jest ograniczenie 
ubóstwa, oraz dla zwiększenia wpływu 
pomocy zewnętrznej UE, szczególnie w 
Pakistanie;

Or. en

Poprawka 77
Elisabeth Jeggle, Andrzej Grzyb

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że spójność i koordynacja 
polityki mają istotne znaczenie dla 
osiągnięcia celu, jakim jest ograniczenie 
ubóstwa, oraz dla zwiększenia wpływu 
pomocy zewnętrznej UE;

12. podkreśla, że spójność i koordynacja 
polityki mają istotne znaczenie dla 
osiągnięcia celu, jakim jest ograniczenie 
ubóstwa, oraz dla zwiększenia
wiarygodności i wpływu pomocy 
zewnętrznej UE;

Or. en

Poprawka 78
Ana Gomes, David Martin

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. przypomina, że wsparcie budżetowe 
dla krajów partnerskich powinno być 
ściślej powiązane z prawami człowieka i 
sytuacją krajów partnerskich w zakresie 

13. przypomina, że wsparcie budżetowe 
dla krajów partnerskich oraz wszelkie 
umowy handlowe powinny być ściślej 
powiązane z prawami człowieka i sytuacją 
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sprawowania rządów; krajów partnerskich w zakresie 
sprawowania rządów; jest zdania, że 
darczyńcy i pożyczkodawcy powinni w 
sposób skoordynowany reagować na 
zgłoszone przypadki oszustw i korupcji 
oraz wspierać reformy prowadzące w tych 
krajach do dobrego sprawowania władzy i 
zapewnienia przejrzystości; wzywa UE i 
państwa członkowskie do dokonywania 
systematycznych analiz ryzyka związanego 
z rozprzestrzenianiem korupcji w krajach 
partnerskich, która może utrudnić 
osiągnięcie pożądanych skutków 
projektów rozwojowych i humanitarnych; 

Or. en

Poprawka 79
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. przypomina, że wsparcie budżetowe 
dla krajów partnerskich powinno być 
ściślej powiązane z prawami człowieka i 
sytuacją krajów partnerskich w zakresie 
sprawowania rządów;

13. przypomina, że wsparcie budżetowe 
dla krajów partnerskich powinno być 
ściślej powiązane z sytuacją w zakresie 
praw człowieka i demokracji w tych 
krajach, ale wsparcie to powinno być 
udzielane z całkowitym poszanowaniem 
prawa narodów do samostanowienia oraz 
do samodzielnego wybierania orientacji 
politycznej, gospodarczej i społecznej;

Or. fr

Poprawka 80
Ryszard Czarnecki

Projekt rezolucji
Ustęp 13
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Projekt rezolucji Poprawka

13. przypomina, że wsparcie budżetowe 
dla krajów partnerskich powinno być 
ściślej powiązane z prawami człowieka i 
sytuacją krajów partnerskich w zakresie 
sprawowania rządów;

13. przypomina, że wsparcie budżetowe 
dla krajów partnerskich powinno być 
ściślej powiązane z prawami człowieka i 
sytuacją krajów partnerskich w zakresie 
sprawowania rządów, szczególnie w 
Pakistanie;

Or. en

Poprawka 81
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa kraje rozwijające się do 
opracowywania polityki gospodarczej 
wspierającej zrównoważony wzrost i 
rozwój, generującej miejsca pracy, 
pierwszoplanowo traktującej najsłabsze 
grupy społeczne w ramach reakcji 
politycznych oraz opierającej rozwój na 
stabilnym systemie fiskalnym, co jest 
niezbędne do bardziej skutecznej i 
sprawiedliwej mobilizacji zasobów 
krajowych;

14. wzywa wszystkie kraje do radykalnej 
zmiany polityki i do przyjęcia orientacji 
politycznej, gospodarczej i społecznej 
wspierającej zrównoważony wzrost i 
rozwój, generującej miejsca pracy, 
pierwszoplanowo traktującej najsłabsze 
grupy społeczne w ramach reakcji 
politycznych oraz opierającej rozwój na 
stabilnym systemie fiskalnym, co jest 
niezbędne do bardziej skutecznej i 
sprawiedliwej mobilizacji zasobów 
krajowych;

Or. fr

Poprawka 82
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa kraje rozwijające się do 14. wzywa kraje rozwijające się do 
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opracowywania polityki gospodarczej 
wspierającej zrównoważony wzrost i 
rozwój, generującej miejsca pracy, 
pierwszoplanowo traktującej najsłabsze 
grupy społeczne w ramach reakcji 
politycznych oraz opierającej rozwój na 
stabilnym systemie fiskalnym, co jest 
niezbędne do bardziej skutecznej i 
sprawiedliwej mobilizacji zasobów 
krajowych;

opracowywania polityki gospodarczej 
wspierającej zrównoważony wzrost i 
rozwój, generującej miejsca pracy, 
pierwszoplanowo traktującej najsłabsze 
grupy społeczne w ramach reakcji 
politycznych oraz opierającej rozwój na 
stabilnym systemie fiskalnym 
umożliwiającym eliminowanie oszustw 
podatkowych, co jest niezbędne do 
bardziej skutecznej i sprawiedliwej 
mobilizacji zasobów krajowych;

Or. es

Poprawka 83
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zachęca kraje rozwijające się do 
korzystania z preferencji handlowych 
przyznawanych przez UE w ramach 
ogólnego systemy preferencji (GSP+) w 
celu pobudzenia gospodarki tych krajów i 
zwiększenia ich konkurencyjności;
przypomina o ich obowiązku ratyfikacji 
i wdrożenia 27 podstawowych konwencji 
międzynarodowych dotyczących praw 
człowieka;

15. przypomina tym krajom o ich 
obowiązku ratyfikacji i wdrożenia 27 
podstawowych konwencji 
międzynarodowych dotyczących praw 
człowieka;

Or. fr

Poprawka 84
Tokia Saïfi

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zachęca kraje rozwijające się do 15. zachęca kraje rozwijające się do 
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korzystania z preferencji handlowych 
przyznawanych przez UE w ramach 
ogólnego systemy preferencji (GSP+) w 
celu pobudzenia gospodarki tych krajów i 
zwiększenia ich konkurencyjności; 
przypomina o ich obowiązku ratyfikacji 
i wdrożenia 27 podstawowych konwencji 
międzynarodowych dotyczących praw 
człowieka;

korzystania z preferencji handlowych 
przyznawanych przez UE w ramach 
ogólnego systemy preferencji (GSP+) w 
celu pobudzenia gospodarki tych krajów, 
zróżnicowania ich eksportu i zwiększenia 
ich konkurencyjności; przypomina o 
nałożonym na nie w ramach GSP+ 
obowiązku ratyfikacji i wdrożenia 27 
podstawowych konwencji 
międzynarodowych dotyczących praw 
człowieka;

Or. fr

Poprawka 85
Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zachęca kraje rozwijające się do 
korzystania z preferencji handlowych 
przyznawanych przez UE w ramach 
ogólnego systemy preferencji (GSP+) w 
celu pobudzenia gospodarki tych krajów i 
zwiększenia ich konkurencyjności; 
przypomina o ich obowiązku ratyfikacji 
i wdrożenia 27 podstawowych konwencji 
międzynarodowych dotyczących praw 
człowieka;

Nie dotyczy polskiej wersji językowej

Or. en

Poprawka 86
Tokia Saïfi

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. apeluje o szczególny mechanizm 17. przyjmuje z zadowoleniem 
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wykonawczy mający na celu 
monitorowanie wdrażania klauzul praw 
człowieka w umowach dwustronnych i 
międzynarodowych podpisanych przez
UE; z zadowoleniem przyjmuje działania 
mające na celu udoskonalenie analizy 
sytuacji w zakresie praw człowieka w 
krajach trzecich przy inicjowaniu lub 
zawieraniu umów handlowych i/lub 
inwestycyjnych;

wprowadzenie szczególnego mechanizmu 
wykonawczego mającego na celu 
monitorowanie wdrażania klauzul praw 
człowieka w umowach dwustronnych i 
regionalnych UE, zwanych „umowami 
nowej generacji”; z zadowoleniem 
przyjmuje działania mające na celu 
udoskonalenie analizy sytuacji w zakresie 
praw człowieka w krajach trzecich przy 
inicjowaniu lub zawieraniu umów 
handlowych i/lub inwestycyjnych;

Or. fr

Poprawka 87
Leonidas Donskis

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. apeluje o szczególny mechanizm 
wykonawczy mający na celu 
monitorowanie wdrażania klauzul praw 
człowieka w umowach dwustronnych i 
międzynarodowych podpisanych przez UE; 
z zadowoleniem przyjmuje działania 
mające na celu udoskonalenie analizy 
sytuacji w zakresie praw człowieka w 
krajach trzecich przy inicjowaniu lub 
zawieraniu umów handlowych i/lub 
inwestycyjnych;

17. apeluje o szczególny mechanizm 
wykonawczy mający na celu 
monitorowanie wdrażania klauzul praw 
człowieka w umowach dwustronnych i 
międzynarodowych podpisanych przez UE; 
z zadowoleniem przyjmuje działania 
mające na celu udoskonalenie analizy 
sytuacji w zakresie praw człowieka w 
krajach trzecich przy inicjowaniu lub 
zawieraniu umów handlowych i/lub 
inwestycyjnych; z zaniepokojeniem 
zauważa, że obecne przepisy dotyczące 
monitorowania praw człowieka, zawarte w 
umowach o partnerstwie i współpracy, są 
niejasno określone lub niewystarczająco 
ambitne; wzywa UE do wykazania 
niezłomności i pryncypializmu w 
naleganiu, by jej kraje partnerskie 
przestrzegały zawartych w umowach 
międzynarodowych klauzul dotyczących 
praw człowieka;

Or. en
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Poprawka 88
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. apeluje o szczególny mechanizm 
wykonawczy mający na celu 
monitorowanie wdrażania klauzul praw 
człowieka w umowach dwustronnych i 
międzynarodowych podpisanych przez UE; 
z zadowoleniem przyjmuje działania 
mające na celu udoskonalenie analizy 
sytuacji w zakresie praw człowieka w 
krajach trzecich przy inicjowaniu lub 
zawieraniu umów handlowych i/lub 
inwestycyjnych;

17. apeluje o szczególny mechanizm 
wykonawczy mający na celu 
monitorowanie wdrażania klauzul praw 
człowieka w umowach dwustronnych i 
międzynarodowych podpisanych przez UE; 
z zadowoleniem przyjmuje działania 
mające na celu udoskonalenie analizy 
sytuacji w zakresie praw człowieka w 
krajach trzecich przy inicjowaniu lub 
zawieraniu umów handlowych i/lub 
inwestycyjnych; domaga się rzeczywistego 
uwzględniania tych klauzul jako 
nieodłącznej części umów i ubolewa, że 
ich nieuwzględnianie mogło prowadzić do 
naruszania podstawowych praw 
gospodarczych i społecznych oraz do 
zubożenia odnośnej ludności i do 
zawłaszczania zasobów przez 
przedsiębiorstwa transnarodowe; sądzi, że 
oprócz tych klauzul konieczne jest 
ustanowienie nowych form współpracy 
umożliwiających rozwój gospodarczo-
społeczny krajów trzecich w zależności od 
potrzeb ludności;

Or. fr

Poprawka 89
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa rządy, aby przestrzegały swoich 20. sądzi, że zasoby naturalne są 
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obowiązków wobec obywateli w zakresie 
dobrego gospodarowania surowcami 
naturalnymi;

niezbędne do życia i zapewniają wszystkim 
ludziom korzyści, z racji których powinno 
się uznać je za wspólne dobro ludzkości; 
zauważa jednak, że wiele społeczności 
lokalnych wciąż nie ma dostępu do tych 
zasobów; w związku z tym podkreśla 
znaczenie opracowania narzędzi 
służących do pomiaru nierówności w 
dostępie do zasobów naturalnych; z 
zadowoleniem odnosi się do przyjęcia 
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 
28 lipca 2010 r. rezolucji uznającej 
podstawowe prawo dostępu do wody i 
kanalizacji; pragnie, aby Unia Europejska 
i państwa członkowskie wdrożyły zawarte 
w tej rezolucji zalecenia dotyczące 
dostarczenia środków finansowych, 
zwłaszcza dla krajów rozwijających się;
wzywa rządy, aby przestrzegały swoich 
obowiązków wobec obywateli w zakresie 
kontroli i dostępu do surowców 
naturalnych;

Or. fr

Poprawka 90
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 20 – punkt 1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(1) stwierdza, że znaczna liczba osób, ale 
także mniejszości kulturalnych nie ma 
albo już nie ma dostępu do niektórych 
zasobów z powodu zawłaszczenia ich przez 
przedsiębiorstwa lub podmioty prywatne, 
które mogły skorzystać ze wsparcia władz 
politycznych odnośnych krajów, i 
podkreśla, że konsekwencją tej sytuacji są 
braki żywnościowe spowodowane 
wywłaszczaniem ludności wiejskiej, wzrost 
cen artykułów spożywczych oraz 
ograniczenie dostępu do podstawowych 
dóbr, takich jak woda; zwraca się zatem 
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do Unii Europejskiej i państw 
członkowskich o podjęcie środków 
koniecznych do położenia kresu 
zawłaszczaniu zasobów, zwłaszcza 
gruntów, przez europejskie 
przedsiębiorstwa oraz o poparcie na 
międzynarodowych i regionalnych forach 
i konferencjach (Bank Światowy, WTO, 
UNCTAD, MFW, OECD itp.) wniosków o 
uznanie światowych dóbr publicznych i 
objęcie ich specjalną konwencją ONZ;

Or. fr

Poprawka 91
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. apeluje do rządów, aby przyjęły 
wszelkie środki niezbędne do ograniczenia 
skrajnej nierówności dochodów oraz 
zapewniły warunki, które umożliwią 
osobom żyjącym obecnie w skrajnym 
ubóstwie pełne wykorzystanie ich 
potencjału oraz godne życie;

21. apeluje do rządów, aby przyjęły 
wszelkie środki – obejmujące 
wprowadzenie minimalnej i maksymalnej 
płacy, prawdziwego podziału bogactw, 
owoców i narzędzi produkcji – niezbędne 
do ograniczenia skrajnej nierówności 
dochodów oraz zapewniły warunki, które 
umożliwią osobom żyjącym obecnie w 
sytuacji prekariatu, ubóstwa, poddanym 
czyjejś dominacji lub wykorzystywanym
pełne wykorzystanie ich potencjału oraz 
godne życie;

Or. fr

Poprawka 92
Ryszard Czarnecki

Projekt rezolucji
Ustęp 21
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Projekt rezolucji Poprawka

21. apeluje do rządów, aby przyjęły 
wszelkie środki niezbędne do ograniczenia 
skrajnej nierówności dochodów oraz 
zapewniły warunki, które umożliwią 
osobom żyjącym obecnie w skrajnym 
ubóstwie pełne wykorzystanie ich 
potencjału oraz godne życie;

21. apeluje do rządów, aby przyjęły 
wszelkie środki niezbędne do ograniczenia 
skrajnej nierówności dochodów oraz 
zapewniły warunki, które umożliwią 
osobom żyjącym obecnie w skrajnym 
ubóstwie pełne wykorzystanie ich 
potencjału oraz godne życie, szczególnie w 
Pakistanie;

Or. en

Poprawka 93
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. apeluje do rządów w krajach 
rozwijających się, aby opracowywały 
systemy ochrony socjalnej, gdyż są one 
istotne dla ochrony najsłabszych grup 
społecznych oraz dla zapewnienia 
odporności na wstrząsy gospodarcze i 
środowiskowe, a także okazują się 
stanowić inwestycję w społeczeństwo, a 
nie koszt, co wykazały programy opieki 
społecznej, takie jak bolsa familia w 
Brazylii, lub systemy prac publicznych 
oparte na zapotrzebowaniu, takie jak 
krajowy system gwarancji zatrudnienia na 
obszarach wiejskich (NREGS) w Indiach; 
zaznacza, że powodzenie tych systemów 
transferu środków pieniężnych w znacznej 
mierze zależy od postawienia warunków 
związanych z podejmowaniem nauki 
szkolnej i uczęszczaniem do szkoły, a 
także z aspektami zdrowotnymi, wśród 
których najważniejsze jest szczepienie 
dzieci;

22. apeluje do rządów w krajach 
rozwijających się oraz do rządów państw 
członkowskich, aby zbudowały, umocniły i
zagwarantowały prawdziwe 
zabezpieczenie społeczne, a także 
struktury ochrony obejmujące dostęp do 
usług zdrowotnych i zwrot ich kosztów, 
dostęp do systemu zasiłków na wypadek 
utraty zatrudnienia oraz do godnego i 
ogólnie dostępnego systemu 
emerytalnego, gdyż jest to podstawowe 
prawo, a także istotny element ochrony 
ogółu społeczeństwa oraz zapewnienia 
odporności na wstrząsy gospodarcze i 
środowiskowe, a także okazuje się 
stanowić inwestycję w społeczeństwo, a 
nie koszt, co wykazały programy opieki 
społecznej, takie jak bolsa familia w 
Brazylii, lub systemy prac publicznych 
oparte na zapotrzebowaniu, takie jak 
krajowy system gwarancji zatrudnienia na 
obszarach wiejskich (NREGS) w Indiach; 
zaznacza, że powodzenie tych systemów 
transferu środków pieniężnych w znacznej 
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mierze zależy od postawienia warunków 
związanych z podejmowaniem nauki 
szkolnej i uczęszczaniem do szkoły, a 
także z aspektami zdrowotnymi, wśród 
których najważniejsze jest szczepienie 
dzieci;

Or. fr

Poprawka 94
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. uważa, że inwestycje w zrównoważone 
rolnictwo w krajach rozwijających się są 
istotnym czynnikiem przyspieszającym 
zwalczanie braku bezpieczeństwa 
żywnościowego i pobudzanie ogólnego 
wzrostu gospodarczego; apeluje do rządów 
o wspieranie odpowiedzialnych inwestycji 
w sektorze prywatnym oraz drobnych 
producentów żywności, zwłaszcza kobiet i 
spółdzielni rolniczych, które 
najskuteczniej ograniczają skrajne 
ubóstwo, zwiększając dochód z pracy i 
tworząc miejsca pracy dla osób ubogich; 
podkreśla znaczenie inwestycji w 
infrastrukturę obszarów wiejskich, co 
obniża koszty transakcji i umożliwia 
rolnikom docieranie do rynków i 
osiąganie wyższych dochodów;

24. uważa, że inwestycje w zrównoważone 
rolnictwo celem zapewnienia prawdziwej 
niezależności żywnościowej, dostępu do 
ziemi i przeciw jej zawłaszczaniu w 
krajach rozwijających się są istotnym 
czynnikiem przyspieszającym zwalczanie 
braku bezpieczeństwa żywnościowego i 
pobudzanie ogólnego wzrostu 
gospodarczego; zwraca się do Komisji i 
państw członkowskich o dopilnowanie, 
aby przedsiębiorstwa podlegające prawu 
krajowemu lub europejskiemu nie 
zwalniały się z przestrzegania praw 
człowieka oraz norm społecznych, 
sanitarnych i ekologicznych 
obowiązujących te przedsiębiorstwa, gdy 
obierają one siedzibę lub prowadzą 
działalność w państwie trzecim;

Or. fr

Poprawka 95
Jean Roatta

Projekt rezolucji
Ustęp 24
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Projekt rezolucji Poprawka

24. uważa, że inwestycje w zrównoważone 
rolnictwo w krajach rozwijających się są 
istotnym czynnikiem przyspieszającym 
zwalczanie braku bezpieczeństwa 
żywnościowego i pobudzanie ogólnego 
wzrostu gospodarczego; apeluje do rządów 
o wspieranie odpowiedzialnych inwestycji 
w sektorze prywatnym oraz drobnych 
producentów żywności, zwłaszcza kobiet i 
spółdzielni rolniczych, które najskuteczniej 
ograniczają skrajne ubóstwo, zwiększając 
dochód z pracy i tworząc miejsca pracy dla 
osób ubogich; podkreśla znaczenie 
inwestycji w infrastrukturę obszarów 
wiejskich, co obniża koszty transakcji i 
umożliwia rolnikom docieranie do rynków 
i osiąganie wyższych dochodów;

24. uważa, że inwestycje w zrównoważone 
rolnictwo w krajach rozwijających się są 
istotnym czynnikiem przyspieszającym 
zwalczanie braku bezpieczeństwa 
żywnościowego i pobudzanie ogólnego 
wzrostu gospodarczego; apeluje do rządów 
o wspieranie odpowiedzialnych inwestycji 
w sektorze prywatnym oraz drobnych 
producentów żywności, zwłaszcza kobiet i 
spółdzielni rolniczych, które najskuteczniej 
ograniczają skrajne ubóstwo, zwiększając 
dochód z pracy; podkreśla znaczenie 
inwestycji w infrastrukturę obszarów 
wiejskich, co obniża koszty transakcji i 
umożliwia rolnikom docieranie do rynków 
i osiąganie wyższych dochodów;

Or. fr

Poprawka 96
Elisabeth Jeggle, Andrzej Grzyb

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. wzywa rządy do zapobieżenia 
negatywnym skutkom, jakie dla drobnych 
rolników i lokalnych producentów mogą 
przynieść działania krajowych i 
międzynarodowych spekulantów 
inwestujących w grunty, które to działania 
mogą spowodować wysiedlenia, problemy 
środowiskowe, brak bezpieczeństwa 
żywnościowego oraz niepewność 
dochodów; w tym kontekście przypomina, 
że bezpieczeństwo zatrudnienia i żywienia 
stanowi warunek poszanowania praw 
człowieka, demokratyzacji i wszelkiego 
zaangażowania politycznego;
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Or. en

Poprawka 97
Elisabeth Jeggle, Andrzej Grzyb

Projekt rezolucji
Ustęp 24 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24b. przypomina zarówno rządom, jak i 
sektorowi prywatnemu, że należy 
przestrzegać nieformalnych i tradycyjnych 
praw własności ziemi oraz praw 
użytkowania gruntów; podkreśla, że 
największej ochrony potrzebują grupy o 
słabszej pozycji, np. ludy tubylcze, 
ponieważ ziemia jest często jedynym 
zasobem, który może stanowić źródło ich 
utrzymania;

Or. en

Poprawka 98
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. apeluje do rządów, aby nie 
likwidowały ani nie zmniejszały dotacji do 
żywności, gdyż dotacje te mogą ograniczać 
występowanie głodu i poprawiać warunki 
żywieniowe w korzystających z nich 
gospodarstwach domowych;

25. apeluje do rządów, aby nie 
likwidowały ani nie zmniejszały dotacji do 
żywności, ale wręcz je zwiększyły, gdyż 
dotacje te mogą ograniczać występowanie 
głodu i poprawiać warunki żywieniowe 
w korzystających z nich gospodarstwach 
domowych;

Or. fr
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Poprawka 99
Elisabeth Jeggle, Andrzej Grzyb

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. apeluje o zapewnienie większej 
przejrzystości na rynkach towarowych, 
aby uniknąć niestabilności cen surowców 
rolnych spowodowanej nadmierną 
spekulacją, i podkreśla potrzebę 
zwrócenia większej uwagi na tę kwestię 
oraz poprawy koordynacji działań w tym 
zakresie w skali międzynarodowej;

Or. en

Poprawka 100
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. przypomina rządom, że polityka w 
zakresie zatrudnienia ludzi młodych 
powinna koncentrować się nie tylko na 
tworzeniu miejsc pracy, lecz także na 
zapewnianiu dochodów i warunków pracy 
umożliwiających odpowiedni poziom 
życia;

26. jest szczególnie zaniepokojony 
ogromnym wzrostem bezrobocia i 
prekariatu wśród ludzi młodych, również 
tych posiadających dyplomy; przypomina 
rządom, że muszą zagwarantować 
tworzenie miejsc pracy, lecz także 
zapewniać godne dochody, bezpieczeństwo
i warunki pracy;

Or. fr

Poprawka 101
Rui Tavares

Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

26a. podkreśla, że wydarzenia Arabskiej 
Wiosny ujawniły szereg błędów w polityce 
UE wobec tego regionu, w tym w 
odniesieniu do sytuacji młodych ludzi, 
którzy borykają się z masowym 
bezrobociem i brakiem perspektyw w 
swych krajach; wzywa UE do 
skuteczniejszych działań łagodzących 
skutki kryzysu w krajach trzecich, m.in. 
poprzez uwzględnianie raportów 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 102
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wyraża poparcie dla globalnego 
wprowadzenia podatku od transakcji 
finansowych, który mógłby być 
innowacyjnym mechanizmem 
finansowania rozwoju, ostatecznie 
przyczyniającym się do powszechnego 
pełnego stosowania praw gospodarczych 
i społecznych; zachęca wszystkie państwa 
członkowskie do poparcia propozycji 
budżetowej UE dotyczącej podatku od 
transakcji finansowych;

skreślony

Or. en

Poprawka 103
Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 27
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Projekt rezolucji Poprawka

27. wyraża poparcie dla globalnego 
wprowadzenia podatku od transakcji 
finansowych, który mógłby być 
innowacyjnym mechanizmem 
finansowania rozwoju, ostatecznie 
przyczyniającym się do powszechnego 
pełnego stosowania praw gospodarczych 
i społecznych; zachęca wszystkie państwa 
członkowskie do poparcia propozycji 
budżetowej UE dotyczącej podatku od 
transakcji finansowych;

skreślony

Or. en

Poprawka 104
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. uważa, że pierwszorzędne znaczenie 
ma wzmocnienie polityki w zakresie 
rozwoju umiejętności i w zakresie szkoleń, 
w tym staży i zdobywania kwalifikacji w 
trakcie pracy, która to polityka zapewnia 
wsparcie ułatwiające pomyślne 
przechodzenie od nauki szkolnej na rynek 
pracy;

28. uważa, że pierwszorzędne znaczenie 
ma zagwarantowanie pewności 
zatrudnienia i szkoleń umożliwiających 
wszystkim ewoluowanie między stałym 
dobrze płatnym zatrudnieniem a okresami 
szkolenia umożliwiającymi każdej osobie 
mobilność i samodzielność; podkreśla, że 
państwo odgrywa pierwszorzędną rolę w 
tym zakresie;

Or. fr

Poprawka 105
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 28
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Projekt rezolucji Poprawka

28. uważa, że pierwszorzędne znaczenie 
ma wzmocnienie polityki w zakresie 
rozwoju umiejętności i w zakresie szkoleń, 
w tym staży i zdobywania kwalifikacji w 
trakcie pracy, która to polityka zapewnia 
wsparcie ułatwiające pomyślne 
przechodzenie od nauki szkolnej na rynek 
pracy;

28. uważa, że pierwszorzędne znaczenie 
ma wzmocnienie polityki w zakresie
rozwoju umiejętności i w zakresie szkoleń, 
w tym edukacji nieformalnej oraz staży i 
zdobywania kwalifikacji w trakcie pracy, 
która to polityka zapewnia wsparcie 
ułatwiające pomyślne przechodzenie od 
nauki szkolnej na rynek pracy;

Or. es

Poprawka 106
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 28 – punkt 1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(1) podkreśla, że Organizacja Narodów 
Zjednoczonych definiuje niewolnictwo 
jako stan lub położenie jednostki, 
względem której stosuje się postępowanie 
w całości lub w części wynikające z prawa 
własności; ubolewa, że wciąż istnieją 
formy nowoczesnego niewolnictwa oraz że 
liczni obywatele krajów trzecich są jego 
ofiarami, także w Unii Europejskiej; 
wzywa zatem Komisję do prowadzenia 
bardziej stanowczej polityki w odniesieniu 
do tej kwestii, zwłaszcza jeśli chodzi o 
pracowników zatrudnianych w 
charakterze pomocy domowej, ponieważ 
ta właśnie kategoria społeczno-zawodowa 
jest najbardziej narażona na takie formy 
niewolnictwa;

Or. fr

Poprawka 107
Jean Roatta
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Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. jest zdania, że kraje rozwijające się 
powinny wprowadzić innowacyjne systemy 
finansowania polityki gospodarczej; 
zachęca kraje do rozwijania 
mechanizmów finansowych powiązanych 
z ich własnymi zasobami;

Or. fr

Poprawka 108
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. apeluje zarówno do rządów krajów o 
wysokim odsetku pracy dzieci, jak i do 
międzynarodowych darczyńców o 
wspieranie środków zapobiegawczych, 
takich jak poszerzanie dostępu do szkół, 
poprawa ich jakości i ograniczenie 
kosztów, aby obniżyć poziom ubóstwa i 
wspierać wzrost gospodarczy;

29. apeluje zarówno do rządów krajów o 
wysokim odsetku pracy dzieci, jak i do 
międzynarodowych darczyńców o 
wspieranie środków zapobiegawczych, 
takich jak obowiązkowy, nieodpłatny i 
powszechny dostęp do szkół i poprawa ich 
jakości, aby obniżyć poziom ubóstwa i 
wspierać wzrost gospodarczy;

Or. fr

Poprawka 109
Jean Roatta

Projekt rezolucji
Ustęp 29 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29a. apeluje o lepszą konkurencyjność 
przedsiębiorstw w krajach rozwijających 
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się, co umożliwiłoby ograniczenie 
bezrobocia i sprzyjanie polityce na rzecz 
zatrudnienia;

Or. fr

Poprawka 110
Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. zaznacza, że kobiety muszą być 
bardziej zaangażowane w dialog społeczny 
i procesy decyzyjne; przypomina, że 
kształcenie kobiet i poprawa sytuacji w 
zakresie równouprawnienia płci są 
niezbędne, jeżeli kobiety mają dysponować 
równym prawem m.in. do korzystania z 
zasobów gospodarstw domowych;

33. zaznacza, że kobiety muszą być 
bardziej zaangażowane w dialog społeczny 
i procesy decyzyjne; przypomina, że 
kształcenie kobiet i poprawa sytuacji w 
zakresie równouprawnienia płci są 
niezbędne;

Or. en

Poprawka 111
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. zaznacza, że kobiety muszą być 
bardziej zaangażowane w dialog społeczny 
i procesy decyzyjne; przypomina, że 
kształcenie kobiet i poprawa sytuacji w 
zakresie równouprawnienia płci są 
niezbędne, jeżeli kobiety mają dysponować 
równym prawem m.in. do korzystania z 
zasobów gospodarstw domowych;

33. zaznacza, że kobiety muszą być 
bardziej zaangażowane w dialog społeczny 
i procesy decyzyjne; przypomina, że 
kształcenie dziewcząt i kobiet i poprawa 
sytuacji w zakresie równouprawnienia płci 
są niezbędne, by mogły one dysponować 
równym prawem m.in. do korzystania z 
zasobów gospodarstw domowych;

Or. es
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Poprawka 112
Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. apeluje do rządów, aby rozwiązały 
newralgiczne problemy z zakresu praw 
człowieka dotykające osoby starsze, 
zwłaszcza w czasach pogorszenia 
koniunktury gospodarczej, takie jak 
długotrwałe bezrobocie, związana z
wiekiem dyskryminacja przy zatrudnieniu, 
niepewność dochodów i nieprzystępna 
cenowo opieka zdrowotna; wzywa rządy 
do wprowadzenia nowych innowacyjnych 
mechanizmów służących elastycznemu 
udziałowi siły roboczej, takich jak 
umożliwienie osobom starszym pobierania 
emerytur socjalnych przy jednoczesnej 
pracy w niepełnym wymiarze godzin;

skreślony

Or. en

Poprawka 113
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. apeluje do rządów, aby rozwiązały 
newralgiczne problemy z zakresu praw 
człowieka dotykające osoby starsze, 
zwłaszcza w czasach pogorszenia 
koniunktury gospodarczej, takie jak 
długotrwałe bezrobocie, związana z 
wiekiem dyskryminacja przy zatrudnieniu, 
niepewność dochodów i nieprzystępna 
cenowo opieka zdrowotna; wzywa rządy 
do wprowadzenia nowych innowacyjnych 

34. apeluje do rządów, aby rozwiązały 
newralgiczne problemy z zakresu praw 
człowieka dotykające osoby starsze, 
zwłaszcza w czasach kryzysu 
gospodarczego, takie jak likwidowanie lub 
naruszanie systemów emerytalnych, 
niepewność dochodów i brak dostępu do 
opieki zdrowotnej oraz do zabezpieczenia 
społecznego; wzywa rządy do 
zagwarantowania tych najbardziej 
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mechanizmów służących elastycznemu 
udziałowi siły roboczej, takich jak 
umożliwienie osobom starszym pobierania 
emerytur socjalnych przy jednoczesnej
pracy w niepełnym wymiarze godzin;

podstawowych praw, a także wypłacania 
godnych emerytur gwarantowanych przez 
system solidarności narodowej; 
zdecydowanie potępia politykę „powrotu 
do pracy” mającą na celu złagodzenie 
rosnącego ubóstwa tej części 
społeczeństwa poprzez popieranie np. 
pracy osób starszych w niepełnym 
wymiarze godzin;

Or. fr

Poprawka 114
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. apeluje do rządów, aby rozwiązały 
newralgiczne problemy z zakresu praw 
człowieka dotykające osoby starsze, 
zwłaszcza w czasach pogorszenia 
koniunktury gospodarczej, takie jak 
długotrwałe bezrobocie, związana z 
wiekiem dyskryminacja przy zatrudnieniu, 
niepewność dochodów i nieprzystępna 
cenowo opieka zdrowotna; wzywa rządy 
do wprowadzenia nowych innowacyjnych 
mechanizmów służących elastycznemu 
udziałowi siły roboczej, takich jak 
umożliwienie osobom starszym pobierania 
emerytur socjalnych przy jednoczesnej 
pracy w niepełnym wymiarze godzin;

34. apeluje do rządów, aby rozwiązały 
newralgiczne problemy z zakresu praw 
człowieka dotykające osoby starsze, 
zwłaszcza w czasach pogorszenia 
koniunktury gospodarczej, takie jak 
długotrwałe bezrobocie, związana z 
wiekiem dyskryminacja przy zatrudnieniu, 
niepewność dochodów i nieprzystępna 
cenowo opieka zdrowotna; wzywa rządy 
do wprowadzenia nowych innowacyjnych 
mechanizmów służących elastycznemu 
udziałowi siły roboczej, takich jak 
umożliwienie osobom starszym pobierania 
emerytur socjalnych przy jednoczesnej 
pracy w niepełnym wymiarze godzin, 
programy przekwalifikowania lub 
instrumenty podatkowe sprzyjające 
zatrudnieniu osób starszych;

Or. en

Poprawka 115
Elena Băsescu
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Projekt rezolucji
Ustęp 34 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

34a. domaga się ochrony grup 
mniejszościowych w krajach trzecich w 
celu wzmocnienia walki z dyskryminacją 
oraz zadbania o wsparcie dla budowy 
tożsamości i dla uczestnictwa w życiu 
politycznym;

Or. en

Poprawka 116
Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. wzywa do ograniczenia kosztów 
transakcji przy przekazach pieniężnych 
oraz do usprawnienia dostępu do takich 
udogodnień, np. przez ułatwianie 
migrantom otwierania rachunków 
bankowych w krajach przyjmujących;

skreślony

Or. en

Poprawka 117
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. wzywa do ograniczenia kosztów 
transakcji przy przekazach pieniężnych 
oraz do usprawnienia dostępu do takich 
udogodnień, np. przez ułatwianie 
migrantom otwierania rachunków 

35. wzywa do ograniczenia kosztów 
transakcji przy przekazach pieniężnych 
oraz do umożliwienia np. migrantom 
otwierania rachunków bankowych w 
krajach przyjmujących;
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bankowych w krajach przyjmujących;

Or. fr

Poprawka 118
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. wzywa rządy, aby w czasie kryzysu 
gospodarczego i finansowego w swoich 
programach zapewniły priorytetowe 
traktowanie walki z handlem ludźmi; 
apeluje do rządów o pełne wdrożenie 
przepisów mających na celu ściganie 
handlarzy ludźmi i przemytników ludzi, 
poszerzenie wsparcia i pomocy prawnej dla 
ofiar handlu ludźmi oraz rozwijanie 
ściślejszej współpracy międzynarodowej;

36. wzywa rządy, aby w czasie kryzysu 
gospodarczego i finansowego w swoich 
programach zapewniły priorytetowe 
traktowanie walki z handlem ludźmi; 
apeluje do rządów o pełne wdrożenie 
przepisów mających na celu ściganie 
handlarzy ludźmi i przemytników ludzi, 
poszerzenie wsparcia i pomocy prawnej dla 
ofiar handlu ludźmi oraz rozwijanie 
ściślejszej współpracy międzynarodowej; 
ubolewa ponadto nad polityką Unii 
Europejskiej i państw członkowskich 
dążącą do tego, aby niektóre państwa 
trzecie będące stronami europejskiej 
polityki sąsiedztwa odgrywały rolę 
żandarmów Unii Europejskiej w stosunku 
do migrantów i osób ubiegających się o 
azyl, bez zważania na najbardziej 
podstawowe prawa osób, które wszelkimi 
sposobami usiłują dotrzeć do Europy; 
ostro potępia fakt, że Unia Europejska, 
państwa członkowskie i kraje partnerskie 
nie są w stanie zapewnić prawa do azylu i 
ratownictwa morskiego; uważa, że tego 
rodzaju polityka migracyjna ujawnia 
ukryte uprzedzenia wobec ludności krajów 
południowych;

Or. fr

Poprawka 119
Marie-Christine Vergiat
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Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. z zadowoleniem przyjmuje dyskusje 
prowadzone na forum zespołu wysokiego 
szczebla ONZ ds. agendy rozwoju po 2015 
r. z udziałem europejskiego komisarza ds. 
rozwoju; uważa, że ramy na okres po 2015 
r. powinny priorytetowo traktować 
stopniowe wdrażanie praw człowieka oraz 
uwzględniać wpływ kryzysu finansowego 
i gospodarczego na osoby najuboższe 
i należące do najsłabszych grup 
społecznych; apeluje do wszystkich 
zainteresowanych stron, aby rozważyły 
określenie wymiernych celów i 
wskaźników, a także wskaźników 
jakościowych i wskaźników opartych na 
wynikach;

37. z zadowoleniem przyjmuje dyskusje 
prowadzone na forum zespołu wysokiego 
szczebla ONZ ds. agendy rozwoju po 2015 
r. z udziałem europejskiego komisarza ds. 
rozwoju; uważa, że ramy na okres po 2015 
r. powinny priorytetowo traktować 
powszechne wdrażanie praw człowieka 
oraz uwzględniać wpływ kryzysu 
finansowego i gospodarczego zwłaszcza na 
osoby najuboższe i należące do 
najsłabszych grup społecznych; apeluje do 
wszystkich zainteresowanych stron, aby 
rozważyły określenie wymiernych celów i 
wskaźników, a także wskaźników 
jakościowych i wskaźników opartych na 
wynikach;

Or. fr

Poprawka 120
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. z zadowoleniem przyjmuje dyskusje 
prowadzone na forum zespołu wysokiego 
szczebla ONZ ds. agendy rozwoju po 
2015 r. z udziałem europejskiego 
komisarza ds. rozwoju; uważa, że ramy na 
okres po 2015 r. powinny priorytetowo 
traktować stopniowe wdrażanie praw 
człowieka oraz uwzględniać wpływ 
kryzysu finansowego i gospodarczego na 
osoby najuboższe i należące do 
najsłabszych grup społecznych; apeluje do 
wszystkich zainteresowanych stron, aby 
rozważyły określenie wymiernych celów i 
wskaźników, a także wskaźników 
jakościowych i wskaźników opartych na 

37. z zadowoleniem przyjmuje dyskusje 
prowadzone na forum zespołu wysokiego 
szczebla ONZ ds. agendy rozwoju po 
2015 r. z udziałem europejskiego 
komisarza ds. rozwoju; uważa, że ramy na 
okres po 2015 r. powinny priorytetowo 
traktować stopniowe wdrażanie praw 
człowieka oraz uwzględniać wpływ 
kryzysu finansowego i gospodarczego na 
osoby najuboższe i należące do 
najsłabszych grup społecznych oraz że w 
ramach tych należy utrzymać 
zobowiązania do wypełnienia celów 
dotyczących ograniczania ubóstwa;
apeluje do wszystkich zainteresowanych 
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wynikach; stron, aby rozważyły określenie 
wymiernych celów i wskaźników, a także 
wskaźników jakościowych i wskaźników 
opartych na wynikach;

Or. es

Poprawka 121
Rui Tavares

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. zwraca uwagę, że istnieje potrzeba 
dalszego badania i analizy wpływu kryzysu 
finansowego i gospodarczego na różne 
poszczególne regiony, a także konieczność 
lepszego monitorowania wczesnych 
sygnałów kryzysów światowych i 
regionalnych; zaznacza, że dane 
zdezagregowane powinny być w większym 
stopniu brane pod uwagę w badaniach 
i planowaniu polityki w celu lepszego 
uchwycenia i rozwiązania problemów 
dotykających osoby najuboższe i należące 
do najsłabszych grup społecznych; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
zapewnienia wsparcia finansowego na 
rzecz działającego pod egidą ONZ 
laboratorium innowacji „Global Pulse”, 
zainicjowanego przez sekretarza 
generalnego ONZ w 2009 r., w celu 
gromadzenia i analizy danych potrzebnych 
do lepszego zrozumienia wpływu kryzysu 
finansowego i gospodarczego na najsłabsze 
grupy społeczne oraz w celu zapewnienia 
właściwych reakcji politycznych;

38. zwraca uwagę, że istnieje potrzeba 
dalszego badania i analizy wpływu kryzysu 
finansowego i gospodarczego na różne 
poszczególne regiony, w tym na UE oraz 
jej stosunki z krajami trzecimi, a także 
konieczność lepszego monitorowania 
wczesnych sygnałów kryzysów 
światowych i regionalnych; zaznacza, że 
dane zdezagregowane powinny być w 
większym stopniu brane pod uwagę w 
badaniach i planowaniu polityki w celu 
lepszego uchwycenia i rozwiązania 
problemów dotykających osoby najuboższe 
i należące do najsłabszych grup 
społecznych; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia wsparcia 
finansowego na rzecz działającego pod 
egidą ONZ laboratorium innowacji
„Global Pulse”, zainicjowanego przez 
sekretarza generalnego ONZ w 2009 r., w 
celu gromadzenia i analizy danych 
potrzebnych do lepszego zrozumienia 
wpływu kryzysu finansowego i 
gospodarczego na najsłabsze grupy 
społeczne oraz w celu zapewnienia 
właściwych reakcji politycznych;
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Poprawka 122
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 38 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

38a. apeluje do wszystkich państw o 
wzmożenie wysiłków w celu osiągnięcia 
milenijnych celów rozwoju do 2015 r., 
szczególnie poprzez zajęcie się obszarami, 
w których obecnie nie dokonuje się 
żadnych postępów;

Or. en

Poprawka 123
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. zobowiązuje swojego 
przewodniczącego do przekazania 
niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, 
Europejskiej Służbie Działań 
Zewnętrznych (ESDZ), rządom i 
parlamentom państw członkowskich oraz 
Urzędowi Wysokiego Komisarza ONZ ds. 
Praw Człowieka.

39. zobowiązuje swojego 
przewodniczącego do przekazania 
niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, 
Europejskiej Służbie Działań 
Zewnętrznych (ESDZ), specjalnemu 
przedstawicielowi UE ds. praw człowieka, 
rządom i parlamentom państw 
członkowskich oraz Urzędowi Wysokiego 
Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka.

Or. es

Poprawka 124
Rui Tavares

Projekt rezolucji
Ustęp 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. zobowiązuje swojego 39. zobowiązuje swojego 
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przewodniczącego do przekazania 
niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, 
Europejskiej Służbie Działań 
Zewnętrznych (ESDZ), rządom i 
parlamentom państw członkowskich oraz 
Urzędowi Wysokiego Komisarza ONZ ds. 
Praw Człowieka.

przewodniczącego do przekazania 
niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, 
Europejskiej Służbie Działań 
Zewnętrznych (ESDZ), Specjalnemu 
Przedstawicielowi UE ds. Praw 
Człowieka, rządom i parlamentom państw 
członkowskich oraz Urzędowi Wysokiego 
Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka.

Or. en


