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Amendamentul 1
Tokia Saïfi

Propunere de rezoluție
Referirea 5 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea Comisiei 
din 27 ianuarie 2012 către Parlamentul 
European, Consiliu și Comitetul 
Economic și Social European intitulată 
„Comerț, creștere și dezvoltare –
Adaptarea politicii comerciale și de 
investiții pentru țările care au cel mai 
mult nevoie de sprijin” (COM(2012)22),

Or. fr

Amendamentul 2
Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Referirea 10 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Declarația Mileniului a 
Națiunilor Unite care definește 
Obiectivele de dezvoltare ale mileniului, 
adoptată la 8 septembrie 20001,

Or. fr

Amendamentul 3
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Referirea 14 a (nouă)

                                               
1 http://www.un.org/french/millenaire/ares552f.pdf
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția sa din 25 
martie 2010 referitoare la „efectele crizei 
financiare și economice mondiale asupra 
țărilor în curs de dezvoltare și asupra 
cooperării pentru dezvoltare” 
(P7_TA(2010)0089),

Or. es

Amendamentul 4
Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Referirea 15 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere raportul consultării la 
nivel înalt al Organizației Mondiale a 
Sănătății din 19 ianuarie 2009, intitulat 
„Criza financiară și sănătatea în lume”,

Or. fr

Amendamentul 5
Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Referirea 15 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția sa din 11 
decembrie 2012 referitoare la „o strategie 
privind libertatea digitală în politica 
externă a UE”, 

Or. en
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Amendamentul 6
Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Referirea 20a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere raportul comun al 
Organizației Internaționale a Muncii 
(OIM) și al Băncii Mondiale, din 19 
aprilie 2012, intitulat „Inventarul 
politicilor de răspuns la criza economică 
și financiară”,

Or. xm

Amendamentul 7
Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Referirea 20 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere raportul directorului 
general al Organizației Internaționale a 
Muncii (OIM) cu ocazia celei de-a 100-a 
sesiuni a Conferinței Internaționale a 
Muncii din 15 mai 2011, intitulat „O 
nouă eră a justiției sociale”,

Or. fr

Amendamentul 8
Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Referirea 22 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere rezoluția și concluziile 



PE502.039v01-00 6/65 AM\922223RO.doc

RO

celei de-a 101-a sesiuni a Conferinței 
Internaționale a Muncii intitulată „Criza 
în domeniul ocupării forței de muncă în 
rândul tinerilor: Apel la acțiune” din 
2012, 

Or. fr

Amendamentul 9
Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Considerentul A 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât, deși criza financiară și 
economică afectează, în măsură diferită, 
toate regiunile lumii, obiectivul prezentei 
rezoluții este de a evalua impactul crizei 
financiare și economice în țările terțe, cu 
accent în special pe țările în curs de 
dezvoltare și pe țările cel mai puțin 
dezvoltate;

A. întrucât, având în vedere criza 
financiară din țările OCDE, lumea riscă să 
se confrunte cu cel mai sever declin 
economic începând cu anul 1930; întrucât 
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) 
consideră că, având în vedere majorările 
anterioare ale costului produselor 
alimentare și al energiei, peste 100 de 
milioane de persoane au căzut din nou 
pradă sărăciei;

Or. fr

Amendamentul 10
Rui Tavares

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât, deși criza financiară și 
economică afectează, în măsură diferită, 
toate regiunile lumii, obiectivul prezentei 
rezoluții este de a evalua impactul crizei 
financiare și economice în țările terțe, cu 
accent în special pe țările în curs de 
dezvoltare și pe țările cel mai puțin 

A. întrucât, deși criza financiară și 
economică afectează, în măsură diferită, 
toate regiunile lumii, inclusiv Uniunea 
Europeană, obiectivul prezentei rezoluții 
este de a evalua impactul crizei financiare 
și economice în țările terțe, cu accent în 
special pe țările în curs de dezvoltare și pe 



AM\922223RO.doc 7/65 PE502.039v01-00

RO

dezvoltate; țările cel mai puțin dezvoltate;

Or. en

Amendamentul 11
Rui Tavares

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât criza financiară și presiunea 
bugetară care a fost pusă pe guvernele 
anumitor state membre ale UE au dat 
naștere unui val de privatizări, întrucât 
societățile publice au fost vândute 
societăților de stat cu regimuri autoritare, 
creând astfel o situație de dependență 
financiară asupra țărilor terțe de către 
guvernele acestor state membre ale UE; 
întrucât această dependență are 
consecințe asupra dezvoltării situației 
drepturilor omului, atât în statul membru 
și aceste țări, cât și în alte țări în care 
schimbările în ceea ce privește influența 
diplomatică a UE referitoare la celelalte 
puteri la nivel mondial poate fi decisivă în 
ceea ce privește respectarea și susținerea 
drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 12
Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât criza financiară și economică a 
ajuns să se întrepătrundă cu numeroase 
alte crize, de exemplu criza alimentară, 

B. întrucât ceea ce numim în mod curent
„criza financiară și economică” este în 
realitate o criză sistemică globală care 
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criza energiei și cea socială; vizează toate sectoarele societății și care 
are consecințe în toate domeniile: politic, 
social, de mediu, alimentar, energetic etc.;

Or. fr

Amendamentul 13
Jean Roatta

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât criza financiară și economică a 
ajuns să se întrepătrundă cu numeroase
alte crize, de exemplu, criza alimentară, 
criza energiei și cea socială;

B. întrucât criza financiară a avut drept 
urmare o criză economică, ceea ce a 
generat numeroase crize, de exemplu, criza 
alimentară, criza energiei și cea socială;

Or. fr

Amendamentul 14
Rui Tavares

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât criza financiară și economică a 
ajuns să se întrepătrundă cu numeroase alte 
crize, de exemplu, criza alimentară, criza 
energiei și cea socială;

B. întrucât criza financiară și economică a 
ajuns să se întrepătrundă cu numeroase alte 
crize, de exemplu, criza alimentară, 
ecologică, criza energiei și cea socială;

Or. en

Amendamentul 15
Tokia Saïfi

Propunere de rezoluție
Considerentul B
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât criza financiară și economică a 
ajuns să se întrepătrundă cu numeroase alte 
crize, de exemplu, criza alimentară, criza 
energiei și cea socială;

B. întrucât criza financiară și economică a 
ajuns să se întrepătrundă cu numeroase alte 
crize, de exemplu, criza alimentară, criza 
energiei, de mediu și cea socială;

Or. fr

Amendamentul 16
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât criza financiară și economică a 
ajuns să se întrepătrundă cu numeroase alte 
crize, de exemplu, criza alimentară, criza 
energiei și cea socială;

B. întrucât criza financiară și economică a 
ajuns să se întrepătrundă cu numeroase alte 
crize, de exemplu, criza alimentară, criza 
energiei, socială și de mediu;

Or. es

Amendamentul 17
Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât, în ciuda crizelor anterioare 
survenite în anii 1980 și 1990 care 
începuseră în țările în curs de dezvoltare, 
în cazul de față, criza a început în țările 
industrializate; întrucât efectele nu au 
fost resimțite în țările în curs de 
dezvoltare însă acest lucru riscă să le 
agraveze semnificativ pe cele din țările 
cele mai sărace de pe planetă care s-au 
confruntat deja cu dificultăți financiare 
cronice;
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Or. fr

Amendamentul 18
Rui Tavares

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât rădăcinile crizei constau în 
factori care variază de la țară la țară, 
există cu siguranță o legătură între 
corupție și criza financiară; întrucât 
corupția împiedică democrația și statul de 
drept și afectează direct populația, dat 
fiind faptul că măresc prețul pentru 
servicii publice, diminuează calitatea și 
restricționează adesea accesul populației 
sărace la apă, educație, asistență medicală 
și multe alte servicii-cheie;

Or. en

Amendamentul 19
Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât criza financiară și economică a 
avut impactul cel mai negativ asupra 
țărilor în curs de dezvoltare și a țărilor cel 
mai puțin dezvoltate, care s-a reflectat, în 
principal, în scăderea cererii pentru 
exporturile lor, în niveluri ridicate de 
îndatorare, în riscul unui flux scăzut de 
investiții străine directe (ISD) și într-un 
nivel în scădere al asistenței oficiale pentru 
dezvoltare (AOD), ceea ce duce la
dificultăți în respectarea drepturilor 
omului, deoarece mai puține resurse sunt 

D. întrucât criza financiară și economică a 
avut impactul cel mai negativ asupra țărilor 
cel mai puțin dezvoltate, care s-a reflectat, 
în principal, în scăderea cererii pentru 
exporturile lor, în niveluri ridicate de 
îndatorare, în special din cauza politicilor 
care le-au fost impuse anterior, în riscul 
unui flux scăzut de investiții străine directe 
(ISD) și într-un nivel în scădere al 
asistenței oficiale pentru dezvoltare 
(AOD), ceea ce duce la restricții bugetare 
și aduce atingere exercitării drepturilor 
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disponibile pentru a asigura drepturile
sociale și economice și mai multe persoane 
sunt afectate de sărăcie;

omului, în special a drepturilor 
economice, sociale și culturale, și mai 
multe persoane sunt afectate de sărăcie;

Or. fr

Amendamentul 20
Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât criza financiară și economică a 
avut impactul cel mai negativ asupra 
țărilor în curs de dezvoltare și a țărilor cel 
mai puțin dezvoltate, care s-a reflectat, în 
principal, în scăderea cererii pentru 
exporturile lor, în niveluri ridicate de 
îndatorare, în riscul unui flux scăzut de 
investiții străine directe (ISD) și într-un 
nivel în scădere al asistenței oficiale pentru 
dezvoltare (AOD), ceea ce duce la 
dificultăți în respectarea drepturilor 
omului, deoarece mai puține resurse sunt 
disponibile pentru a asigura drepturile 
sociale și economice și mai multe persoane 
sunt afectate de sărăcie;

D. întrucât criza financiară și economică a 
avut un impact negativ asupra țărilor în 
curs de dezvoltare și a țărilor cel mai puțin 
dezvoltate, care s-a reflectat, în principal, 
în scăderea cererii pentru exporturile lor, în 
niveluri ridicate de îndatorare, în riscul 
unui flux scăzut de investiții străine directe 
(ISD) și într-un nivel în scădere al 
asistenței oficiale pentru dezvoltare 
(AOD), care afectează, de asemenea, 
drepturile omului, deoarece mai puține 
resurse sunt disponibile pentru a asigura 
drepturile sociale și economice și mai 
multe persoane sunt afectate de sărăcie;

Or. en

Amendamentul 21
Jean Roatta

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât criza economică globală a 
subminat creșterile nivelului de trai 
realizate de lumea în curs de dezvoltare în
deceniul premergător crizei și întrucât rata 

E. întrucât criza economică globală a 
modificat în mod clar nivelul de trai în
țările în curs de dezvoltare în ultimii zece 
ani și întrucât rata inegalității a crescut 
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inegalității a crescut într-un sfert din 
economiile în curs de dezvoltare, limitând 
astfel accesul la educație, produse 
alimentare, teren și credite;

într-un sfert din economiile în curs de 
dezvoltare, limitând astfel accesul la 
educație, produse alimentare, teren și 
credite;

Or. fr

Amendamentul 22
Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât, conform activităților 
desfășurate de Biroul Internațional al 
Muncii, 80 % din populația globală își 
împarte 30 % din bogăția globală, 
veniturile cumulate a 61 de milioane 
dintre persoanele cele mai bogate 
echivalează cu venitul a 3,5 miliarde 
dintre persoanele cele mai sărace, 
întrucât criza a confirmat pericolele 
globalizării actuale și a sporit inegalitățile 
sociale deja dramatice în favoarea 
veniturilor celor mai ridicate a căror 
majorare este vertiginoasă în raport cu 
veniturile medii;

Or. fr

Amendamentul 23
Tokia Saïfi

Propunere de rezoluție
Considerentul F 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât AOD colectivă a UE a scăzut de 
la 53,5 miliarde EUR în 2010 la 
53,1 miliarde EUR în 2011, aducând 
nivelul AOD a UE la 0,42% din VNB, în 

F. întrucât AOD colectivă a UE a scăzut de 
la 53,5 miliarde EUR în 2010 la 
53,1 miliarde EUR în 2011, aducând 
nivelul AOD a UE la 0,42 % din VNB, în 
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scădere față de nivelul din 2010, de 0,44%
din VNB;

scădere față de nivelul din 2010, de 0,44 %
din VNB; întrucât UE și statele sale 
membre rămân totuși cel mai mare 
donator mondial de AOD;

Or. fr

Amendamentul 24
Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât obiectivul acordurilor 
comerciale semnate de UE cu țările 
partenere este, printre altele, să promoveze 
și să extindă comerțul și investițiile, 
precum și să îmbunătățească accesul la 
piață, cu scopul de a spori integrarea
economică, a reduce sărăcia, a crea noi 
oportunități de angajare, a îmbunătăți 
condițiile de muncă și a ridica nivelul de 
trai și astfel, în cele din urmă, a contribui 
la respectarea drepturilor omului;

G. întrucât acordurile comerciale semnate 
de UE cu țările partenere nu și-au 
îndeplinit obiectivele în materie de 
integrare economică, de eradicare a 
sărăciei, de creare a unor noi oportunități 
de angajare, de îmbunătățire a condițiilor 
de muncă și de ridicare a nivelului de trai 
și au putut chiar să ducă la încălcarea 
drepturilor economice și sociale 
fundamentale și la sărăcirea populațiilor 
în cauză și la acapararea resurselor de 
către întreprinderi transnaționale;

Or. fr

Amendamentul 25
Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât obiectivul acordurilor 
comerciale semnate de UE cu țările 
partenere este, printre altele, să promoveze 
și să extindă comerțul și investițiile, 
precum și să îmbunătățească accesul la 
piață, cu scopul de a spori integrarea 

G. întrucât obiectivul acordurilor 
comerciale semnate de UE cu țările 
partenere este, printre altele, să promoveze 
și să extindă comerțul și investițiile, 
precum și să îmbunătățească accesul la 
piață, cu scopul de a spori integrarea 
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economică, a reduce sărăcia, a crea noi 
oportunități de angajare, a îmbunătăți 
condițiile de muncă și a ridica nivelul de 
trai și astfel, în cele din urmă, a contribui la 
respectarea drepturilor omului;

economică și coeziunea socială, a reduce 
sărăcia, a crea noi oportunități de angajare, 
a îmbunătăți condițiile de muncă și a ridica 
nivelul de trai și astfel, în cele din urmă, a 
contribui la respectarea drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 26
Tokia Saïfi

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât obiectivul acordurilor 
comerciale semnate de UE cu țările 
partenere este, printre altele, să promoveze 
și să extindă comerțul și investițiile, 
precum și să îmbunătățească accesul la 
piață, cu scopul de a spori integrarea 
economică, a reduce sărăcia, a crea noi
oportunități de angajare, a îmbunătăți 
condițiile de muncă și a ridica nivelul de 
trai și astfel, în cele din urmă, a contribui la 
respectarea drepturilor omului;

G. întrucât obiectivul acordurilor 
comerciale semnate de UE cu țările 
partenere este, printre altele, să promoveze 
și să extindă comerțul și investițiile, 
precum și să îmbunătățească accesul la 
piață, cu scopul de a spori creșterea și
integrarea economică, a reduce sărăcia, a 
crea noi oportunități de angajare, a 
îmbunătăți condițiile de muncă și a ridica 
nivelul de trai și astfel, în cele din urmă, a 
contribui la respectarea drepturilor omului;

Or. fr

Amendamentul 27
Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât obiectivul acordurilor 
comerciale semnate de UE cu țările 
partenere este, printre altele, să promoveze 
și să extindă comerțul și investițiile, 
precum și să îmbunătățească accesul la 
piață, cu scopul de a spori integrarea

G. întrucât obiectivul acordurilor 
comerciale semnate de UE cu țările 
partenere este, printre altele, să promoveze 
și să extindă comerțul și investițiile, 
precum și să îmbunătățească accesul la 
piață, cu scopul de a spori cooperarea 
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economică, a reduce sărăcia, a crea noi 
oportunități de angajare, a îmbunătăți 
condițiile de muncă și a ridica nivelul de 
trai și astfel, în cele din urmă, a contribui la 
respectarea drepturilor omului;

economică, a reduce sărăcia, a crea noi 
oportunități de angajare, a îmbunătăți 
condițiile de muncă și a ridica nivelul de 
trai și astfel, în cele din urmă, a contribui la 
respectarea drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 28
Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât trebuie să fie garantate 
monitorizarea adecvată și aplicarea în 
practică a clauzei privind drepturile 
omului din fiecare acord comercial;
întrucât orice încălcare sistematică a 
clauzei privind drepturile omului 
prevăzute în cadrul acordurilor 
comerciale ale UE dă dreptul fiecărei 
părți semnatare să ia „măsuri 
corespunzătoare”, care pot include 
suspendarea totală sau parțială sau 
rezilierea acordului;

H. întrucât clauzele referitoare la 
democrație și drepturile omului ale 
diverselor tipuri de acorduri încheiate de 
UE cu țările terțe sunt în mare măsură 
ineficiente în timp ce ele ar trebui să 
constituie un angajament obligatoriu din 
punct de vedere juridic pentru Uniune și 
țările partenere;

Or. fr

Amendamentul 29
Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât trebuie să fie garantate 
monitorizarea adecvată și aplicarea în 
practică a clauzei privind drepturile omului 
din fiecare acord comercial; întrucât orice 
încălcare sistematică a clauzei privind 

H. întrucât trebuie să fie garantate 
monitorizarea adecvată și aplicarea în 
practică a clauzei privind drepturile omului 
din fiecare acord comercial; întrucât orice 
încălcare sistematică a clauzei privind 
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drepturile omului prevăzute în cadrul 
acordurilor comerciale ale UE dă dreptul 
fiecărei părți semnatare să ia „măsuri 
corespunzătoare”, care pot include 
suspendarea totală sau parțială sau
rezilierea acordului;

drepturile omului prevăzute în cadrul 
acordurilor comerciale ale UE dă dreptul 
fiecărei părți semnatare să ia „măsuri 
corespunzătoare”, care pot include 
suspendarea totală sau parțială, rezilierea 
acordului sau impunerea de restricții;

Or. en

Amendamentul 30
Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât inițiativa „Ajutor pentru 
comerț” a avut rezultate pozitive, 
contribuind la ameliorarea capacității 
comerciale și a infrastructurii economice 
în țările partenere;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 31
Ana Gomes, David Martin

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât incapacitatea de a lua măsuri 
adecvate pentru a preveni, detecta și 
eradica formele legale și ilegale de 
corupție este unul dintre motivele crizei 
financiare; întrucât corupția larg 
răspândită în sectoarele publice și private, 
atât în țările în curs de dezvoltare, cât și 
în țările dezvoltate, împiedică protecția și 
promovarea largă și egală a drepturilor 
civile, politice și sociale; 
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Or. en

Amendamentul 32
Rui Tavares

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât criza economică actuală are 
implicații semnificative pentru democrație 
și asistarea guvernării de către Uniunea 
Europeană și alți donatori majori;
întrucât este posibil ca dificultățile 
economice pentru țările donatoare să 
încurajeze diminuarea asistenței peste 
mări, întrucât criza globală face să fie 
mai importantă susținerea sprijinului 
pentru reforma politică și dezvoltarea 
democratică în țările terțe;

Or. en

Amendamentul 33
Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât persoanele care trăiesc în 
sărăcie au nevoie de un acces la justiție 
eficient și la prețuri abordabile pentru a 
putea să își revendice drepturile sau să 
denunțe încălcările drepturilor omului 
comise împotriva lor; întrucât lipsa
accesului la un proces și la o procedură 
judiciară echitabile îi face și mai 
vulnerabili din punct de vedere economic 
și social;

K. întrucât accesul efectiv și imparțial la 
justiție este un drept fundamental pentru 
toți și pentru toate și întrucât persoanele 
vulnerabile din punct de vedere fizic, 
psihic și financiar trebuie să își poată 
revendica drepturile sau să denunțe 
încălcările drepturilor omului comise 
împotriva lor; întrucât accesul la un proces 
și la o procedură judiciară echitabile este 
un mijloc indispensabil pentru a le 
permite obținerea integralității drepturilor 
lor;
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Or. fr

Amendamentul 34
Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât persoanele care trăiesc în 
sărăcie au nevoie de un acces la justiție 
eficient și la prețuri abordabile pentru a 
putea să își revendice drepturile sau să 
denunțe încălcările drepturilor omului 
comise împotriva lor; întrucât lipsa 
accesului la un proces și la o procedură 
judiciară echitabile îi face și mai 
vulnerabili din punct de vedere economic 
și social;

K. întrucât persoanele care trăiesc în 
sărăcie au nevoie de un acces la justiție 
eficient și la prețuri abordabile pentru a 
putea să își revendice drepturile sau să 
denunțe încălcările drepturilor omului 
comise împotriva lor; întrucât lipsa 
accesului la un proces și la o procedură 
judiciară echitabile constituie o încălcare a 
drepturilor omului în sine și face oamenii 
și mai vulnerabili din punct de vedere 
economic și social;

Or. en

Amendamentul 35
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât persoanele care trăiesc în 
sărăcie au nevoie de un acces la justiție 
eficient și la prețuri abordabile pentru a 
putea să își revendice drepturile sau să 
denunțe încălcările drepturilor omului 
comise împotriva lor; întrucât lipsa 
accesului la un proces și la o procedură 
judiciară echitabile îi face și mai 
vulnerabili din punct de vedere economic 
și social;

K. întrucât persoanele care trăiesc în 
sărăcie și lipsite de apărare au nevoie de 
un acces la justiție eficient și la prețuri 
abordabile pentru a putea să își revendice 
drepturile sau să denunțe încălcările 
drepturilor omului comise împotriva lor; 
întrucât lipsa accesului la un proces și la o 
procedură judiciară echitabile îi face și mai 
vulnerabili din punct de vedere economic 
și social;

Or. es
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Amendamentul 36
Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât șomajul la nivel mondial a ajuns 
la 200 de milioane în 2012 – o creștere de 
27 de milioane de la începutul crizei în 
2008, punând în pericol dreptul la muncă și 
având drept rezultat o scădere a veniturilor 
gospodăriilor; întrucât, pe lângă bolile 
fizice și înrăutățirea condițiilor 
economice, șomajul are un impact direct 
asupra sănătății mintale și poate provoca 
o lipsă de respect de sine, ceea ce duce 
frecvent la depresie și chiar la sinucidere;

L. întrucât șomajul la nivel mondial a ajuns 
la 200 de milioane în 2012 – o creștere de 
27 de milioane de la începutul crizei în 
2008, punând în pericol dreptul la muncă și 
având drept rezultat o scădere a veniturilor 
gospodăriilor; 

Or. en

Amendamentul 37
Jean Roatta

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât șomajul la nivel mondial a ajuns 
la 200 de milioane în 2012 – o creștere de 
27 de milioane de la începutul crizei în 
2008, punând în pericol dreptul la muncă și 
având drept rezultat o scădere a veniturilor 
gospodăriilor; întrucât, pe lângă bolile 
fizice și înrăutățirea condițiilor economice, 
șomajul are un impact direct asupra 
sănătății mintale și poate provoca o lipsă 
de respect de sine, ceea ce duce frecvent la 
depresie și chiar la sinucidere;

L. întrucât șomajul la nivel mondial a ajuns 
la 200 de milioane în 2012 – o creștere de 
27 de milioane de la începutul crizei în 
2008, punând în pericol dreptul la muncă și 
având drept rezultat o scădere a veniturilor 
gospodăriilor; întrucât înrăutățirea 
condițiilor economice și șomajul pot avea
un impact asupra sănătății umane, ceea ce
poate determina o lipsă de respect de sine 
și chiar demoralizarea;

Or. fr
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Amendamentul 38
Jean Roatta

Propunere de rezoluție
Considerentul N

Propunerea de rezoluție Amendamentul

N. întrucât femeile sunt supuse adesea 
inegalității de tratament la locul de 
muncă în comparație cu bărbații în ceea 
ce privește concedierile, prestațiile de 
asigurări sociale și reîncadrarea; întrucât 
bărbații sunt forțați să își sporească 
volumul de muncă, deoarece activitatea 
lor este în general considerată a fi 
principala sursă de venit a gospodăriilor;

N. întrucât, în domeniul muncii, pot exista 
inegalități între bărbați și femei;

Or. fr

Amendamentul 39
Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Considerentul N

Propunerea de rezoluție Amendamentul

N. întrucât femeile sunt supuse adesea 
inegalității de tratament la locul de muncă 
în comparație cu bărbații în ceea ce 
privește concedierile, prestațiile de 
asigurări sociale și reîncadrarea; întrucât 
bărbații sunt forțați să își sporească 
volumul de muncă, deoarece activitatea 
lor este în general considerată a fi 
principala sursă de venit a gospodăriilor;

N. întrucât femeile sunt supuse adesea 
inegalității de tratament la locul de muncă 
în comparație cu bărbații în ceea ce 
privește concedierile, prestațiile de 
asigurări sociale și reîncadrarea; 

Or. en

Amendamentul 40
Marie-Christine Vergiat
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Propunere de rezoluție
Considerentul N

Propunerea de rezoluție Amendamentul

N. întrucât femeile sunt supuse adesea 
inegalității de tratament la locul de muncă 
în comparație cu bărbații în ceea ce 
privește concedierile, prestațiile de 
asigurări sociale și reîncadrarea; întrucât 
bărbații sunt forțați să își sporească 
volumul de muncă, deoarece activitatea 
lor este în general considerată a fi 
principala sursă de venit a gospodăriilor;

N. întrucât femeile sunt supuse adesea 
inegalității de tratament la locul de muncă 
în comparație cu bărbații în ceea ce 
privește accesul la locuri de muncă, 
prestațiile de asigurări sociale și 
reîncadrarea;

Or. fr

Amendamentul 41
Jean Roatta

Propunere de rezoluție
Considerentul O

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O. întrucât criza socioeconomică creează 
stres suplimentar în cadrul familiilor și 
are drept rezultat un număr crescut de 
cazuri de abuz domestic și de violență în 
special împotriva femeilor și a copiilor;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 42
Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Considerentul O

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O. întrucât criza socioeconomică creează 
stres suplimentar în cadrul familiilor și 

eliminat
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are drept rezultat un număr crescut de 
cazuri de abuz domestic și de violență în 
special împotriva femeilor și a copiilor;

Or. en

Amendamentul 43
Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Considerentul O

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O. întrucât criza socioeconomică creează 
stres suplimentar în cadrul familiilor și 
are drept rezultat un număr crescut de 
cazuri de abuz domestic și de violență în 
special împotriva femeilor și a copiilor;

O. întrucât relele tratamente și violența 
domestică în special împotriva femeilor și 
a copiilor se pot agrava prin stresul 
suplimentar cauzat de consecințele 
economice și sociale ale crizei;

Or. fr

Amendamentul 44
Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Considerentul P

Propunerea de rezoluție Amendamentul

P. întrucât criza afectează în mod 
disproporționat tinerii ca nou-veniți pe 
piața muncii, aceștia fiind ultimii angajați 
și primii concediați; întrucât, la nivel 
mondial, 74,8 milioane de tineri între 15-
24 ani erau șomeri în 2011, o creștere cu 
mai mult de 4 milioane din 2007, cu un 
nivel excepțional de ridicat al șomajului în 
Orientul Mijlociu și Africa de Nord;

P. întrucât criza afectează în mod 
disproporționat tinerii; întrucât, la nivel 
mondial, 74,8 milioane de tineri între 15-
24 ani erau șomeri în 2011, o creștere cu 
mai mult de 4 milioane din 2007, cu un 
nivel excepțional de ridicat al șomajului în 
Orientul Mijlociu și Africa de Nord;

Or. fr
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Amendamentul 45
Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Considerentul R

Propunerea de rezoluție Amendamentul

R. întrucât copiii sunt în mod special 
afectați de criza financiară și economică, 
condițiile lor de trai fiind de multe ori 
agravate de vulnerabilitățile și riscurile 
întâmpinate de cei care au grijă de ei;

R. întrucât copiii sunt în mod special 
afectați de criza financiară și economică;

Or. en

Amendamentul 46
Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Considerentul Ta (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ta. întrucât grupurile majoritare din țări 
terțe sunt supuse adesea unei discriminări 
și astfel accesul acestora la drepturile 
sociale este în continuare perturbat în 
contextul crizei economice;

Or. en

Amendamentul 47
Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Considerentul U

Propunerea de rezoluție Amendamentul

U. întrucât prețurile crescânde și volatile
ale alimentelor afectează milioane de 
oameni care se zbat pentru a-și satisface 
nevoile de bază; întrucât din 2007 

U. întrucât speculația privind produsele 
alimentare duce la creșterea și 
volatilitatea prețurilor lor, ceea ce 
afectează milioane de oameni care se zbat 
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progresul global în reducerea foametei a 
încetinit; întrucât 868 de milioane de 
persoane suferă de malnutriție cronică, 
marea majoritate (850 de milioane) trăind 
în țările în curs de dezvoltare; întrucât, 
pentru a se descurca, gospodăriile 
vulnerabile adoptă strategii precum 
reducerea cantității și/sau a calității 
alimentelor consumate în etape critice ale 
dezvoltării copilului sau în timpul sarcinii, 
cu efecte de lungă durată asupra dezvoltării 
fizice și a sănătății mintale;

pentru a-și satisface nevoile de bază; 
întrucât din 2007 progresul global în 
reducerea foametei a încetinit; întrucât 868 
de milioane de persoane suferă de 
malnutriție cronică, marea majoritate (850 
de milioane) trăind în țările în curs de 
dezvoltare; întrucât, pentru a se descurca, 
gospodăriile vulnerabile adoptă strategii 
precum reducerea cantității și/sau a calității 
alimentelor consumate în etape critice ale 
dezvoltării copilului sau în timpul sarcinii, 
cu efecte de lungă durată asupra dezvoltării 
fizice și a sănătății mintale;

Or. fr

Amendamentul 48
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Considerentul U

Propunerea de rezoluție Amendamentul

U. întrucât prețurile crescânde și volatile 
ale alimentelor afectează milioane de 
oameni care se zbat pentru a-și satisface 
nevoile de bază; întrucât din 2007 
progresul global în reducerea foametei a 
încetinit; întrucât 868 de milioane de 
persoane suferă de malnutriție cronică, 
marea majoritate (850 de milioane) trăind 
în țările în curs de dezvoltare; întrucât, 
pentru a se descurca, gospodăriile 
vulnerabile adoptă strategii precum 
reducerea cantității și/sau a calității 
alimentelor consumate în etape critice ale 
dezvoltării copilului sau în timpul sarcinii, 
cu efecte de lungă durată asupra dezvoltării 
fizice și a sănătății mintale;

U. întrucât prețurile crescânde și volatile 
ale alimentelor ca urmare a speculației 
financiare pe piețele de instrumente 
financiare derivate afectează milioane de 
oameni care se zbat pentru a-și satisface 
nevoile de bază; întrucât din 2007 
progresul global în reducerea foametei a 
încetinit; întrucât 868 de milioane de 
persoane suferă de malnutriție cronică, 
marea majoritate (850 de milioane) trăind 
în țările în curs de dezvoltare; întrucât, 
pentru a se descurca, gospodăriile 
vulnerabile adoptă strategii precum 
reducerea cantității și/sau a calității 
alimentelor consumate în etape critice ale 
dezvoltării copilului sau în timpul sarcinii, 
cu efecte de lungă durată asupra dezvoltării 
fizice și a sănătății mintale;

Or. es
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Amendamentul 49
Elisabeth Jeggle, Andrzej Grzyb

Propunere de rezoluție
Considerentul Ua (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ua. întrucât, în ceea ce privește creșterea 
cererii pentru bunurile agricole destinate 
pentru producția alimentară și, tot mai 
mult, pentru uz industrial și energetic, 
concurența pentru teren, o resursă care 
devine tot mai rară, este de asemenea, în 
creștere; întrucât investitorii naționali și 
internaționali utilizează achiziții pe 
termen lung sau contracte de închiriere 
pentru a asigura suprafețe întinse de 
teren, care pot cauza probleme 
socioeconomice și de mediu pentru țările 
afectate și, în special, pentru populația 
locală;

Or. en

Amendamentul 50
Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Considerentul V

Propunerea de rezoluție Amendamentul

V. întrucât impactul crizei economice 
poate fi deosebit de acut pentru persoanele 
în vârstă, care pot fi expuse unui risc mai 
mare de a-și pierde locul de muncă și au 
mai puține perspective de a fi reinstruite și 
reangajate; întrucât criza poate limita 
accesul lor la o asistență medicală la prețuri 
accesibile;

V. întrucât, conform FAO, ar fi nevoie de 
cel puțin 3 miliarde de euro pentru a trata 
toate persoanele care suferă de cea mai 
gravă formă de malnutriție (ultimul stadiu 
înaintea morții), 19 milioane de copii cu 
vârsta de cel puțin 5 ani sunt vizați și este 
esențial ca statele în care trăiesc să își 
onoreze angajamentele în acest domeniu;
întrucât impactul crizei economice poate fi 
deosebit de acut pentru lucrătorii cei mai
în vârstă, care pot fi expuse unui risc mai 
mare de a-și pierde locul de muncă și au 
mai puține perspective de a fi reinstruite și 
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reangajate; întrucât criza poate limita 
accesul lor la o asistență medicală la prețuri 
accesibile;

Or. fr

Amendamentul 51
Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Considerentul W

Propunerea de rezoluție Amendamentul

W. întrucât creșterea prețurilor la 
medicamente (cu până la 30%) are un 
impact negativ asupra dreptului la sănătate 
al persoanelor celor mai vulnerabile, în 
special copii și persoanele în vârstă;

W. întrucât creșterea prețurilor la 
medicamente (cu până la 30 %) are un 
impact negativ asupra dreptului la sănătate 
al persoanelor celor mai vulnerabile, în 
special copiii, persoanele în vârstă și 
persoanele cu handicap;

Or. en

Amendamentul 52
Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Considerentul Y

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Y. întrucât expedierile de fonduri de către 
migranți reprezintă un mijloc important 
de atenuare a șocului crizei asupra 
economiilor țărilor în curs de dezvoltare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 53
Tokia Saïfi, Jean Roatta
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Propunere de rezoluție
Considerentul Y

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Y. întrucât expedierile de fonduri de către 
migranți reprezintă un mijloc important de 
atenuare a șocului crizei asupra 
economiilor țărilor în curs de dezvoltare;

Y. întrucât expedierile de fonduri de către 
migranți, microfinanțarea și fluxurile de 
investiții directe în străinătate constituie 
mijloace de atenuare a șocului crizei 
asupra economiilor țărilor în curs de 
dezvoltare;

Or. fr

Amendamentul 54
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Considerentul Y

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Y. întrucât expedierile de fonduri de către 
migranți reprezintă un mijloc important de 
atenuare a șocului crizei asupra 
economiilor țărilor în curs de dezvoltare;

Y. întrucât expedierile de fonduri de către 
migranți care au continuat să fie 
diminuate reprezintă un mijloc important 
de atenuare a șocului crizei asupra 
economiilor țărilor în curs de dezvoltare;

Or. es

Amendamentul 55
Jean Roatta

Propunere de rezoluție
Considerentul Z

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Z. întrucât traficul de ființe umane este o 
formă modernă de sclavie și o încălcare 
gravă a drepturilor fundamentale ale 
omului; întrucât criza economică globală 
sporește cererea privind traficul de ființe 
umane, toate formele de trafic de ființe 

Z. întrucât traficul de ființe umane este o 
formă modernă de sclavie și o încălcare 
gravă a drepturilor fundamentale ale 
omului; întrucât traficanții exploatează 
nevoia victimelor lor potențiale de a găsi 
un loc de muncă decent și de a scăpa de 
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umane continuând să crească, iar 
numărul total al persoanelor care fac 
obiectul traficului ajungând la 20,9 
milioane la nivel mondial; întrucât
traficanții exploatează nevoia victimelor 
lor potențiale de a găsi un loc de muncă 
decent și de a scăpa de sărăcie; întrucât 
femeile și fetele reprezintă două treimi 
dintre victimele traficului de ființe umane;

sărăcie; întrucât femeile și fetele reprezintă 
două treimi dintre victimele traficului de 
ființe umane;

Or. fr

Amendamentul 56
Elisabeth Jeggle, Andrzej Grzyb

Propunere de rezoluție
Considerentul BA

Propunerea de rezoluție Amendamentul

BA. întrucât sectorul agricol oferă locuri de 
muncă și o sursă de venit unei proporții de 
peste 70% din forța de muncă din țările în 
curs de dezvoltare; întrucât, în țările cu 
venituri mici și cu resurse puține, creșterea 
în sectorul agricol este de cinci ori mai 
eficientă în reducerea sărăciei decât 
creșterea în alte sectoare (de unsprezece ori 
în Africa Subsahariană);

BA. întrucât sectorul agricol oferă locuri de 
muncă și o sursă de venit unei proporții de 
peste 70 % din forța de muncă din țările în 
curs de dezvoltare; întrucât, în țările cu 
venituri mici și cu resurse puține, creșterea 
în sectorul agricol este de cinci ori mai 
eficientă în reducerea sărăciei decât 
creșterea în alte sectoare (de unsprezece ori 
în Africa Subsahariană); întrucât 
dezvoltarea rurală și măsurile destinate să 
sprijine agricultura, în special producția 
locală, constituie elemente-cheie ale 
tuturor strategiilor de dezvoltare și sunt 
vitale pentru eradicarea sărăciei, a 
foametei și a subdezvoltării.

Or. en

Amendamentul 57
Tokia Saïfi

Propunere de rezoluție
Considerentul BA
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

BA. întrucât sectorul agricol oferă locuri de 
muncă și o sursă de venit unei proporții de 
peste 70% din forța de muncă din țările în 
curs de dezvoltare; întrucât, în țările cu 
venituri mici și cu resurse puține, creșterea 
în sectorul agricol este de cinci ori mai 
eficientă în reducerea sărăciei decât 
creșterea în alte sectoare (de unsprezece ori 
în Africa Subsahariană);

BA. întrucât sectorul agricol oferă locuri de 
muncă și o sursă de venit unei proporții de 
peste 70 % din forța de muncă din țările în 
curs de dezvoltare; întrucât partea de AOD 
destinată agriculturii este în scădere 
constantă și nu reprezintă în prezent decât 
5 % din totalul AOD; întrucât, în țările cu 
venituri mici și cu resurse puține, creșterea 
în sectorul agricol este de cinci ori mai 
eficientă în reducerea sărăciei decât 
creșterea în alte sectoare (de unsprezece ori 
în Africa Subsahariană);

Or. fr

Amendamentul 58
Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. își reafirmă hotărârea fermă de a apăra 
și promova drepturile omului și libertățile 
fundamentale – civile, politice, economice, 
sociale și culturale – ca principiu de bază 
al politicii sale externe, stând la temelia 
tuturor celorlalte politici, în conformitate
cu Tratatul de la Lisabona, în special în 
contextul crizei economice și financiare;

1. reafirmă că apărarea drepturilor omului 
și a libertăților fundamentale – civile și 
politice, cât și economice, sociale și 
culturale – ca principii de bază ale politicii 
externe a UE, stând la temelia tuturor 
celorlalte politici ale sale, a fost 
completată de Tratatul de la Lisabona;
subliniază impactul economic și social 
major al crizei asupra populației, inclusiv 
în cadrul Uniunii Europene; subliniază 
că diversele planuri de austeritate 
adoptate de Uniunea Europeană și de alte 
instituții internaționale, precum FMI, au 
agravat situația drepturilor sociale și au 
determinat, în special, o explozie a 
șomajului, a nesiguranței și o degradare a 
condițiilor de viață, în special în rândul 
persoanelor celor mai vulnerabile și mai 
fragile, atât în statele membre cât și în 
țările terțe;
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Or. fr

Amendamentul 59
Leonidas Donskis

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. își reafirmă hotărârea fermă de a apăra și 
promova drepturile omului și libertățile 
fundamentale – civile, politice, economice, 
sociale și culturale – ca principiu de bază al 
politicii sale externe, stând la temelia 
tuturor celorlalte politici, în conformitate 
cu Tratatul de la Lisabona, în special în 
contextul crizei economice și financiare;

1. își reafirmă hotărârea fermă de a apăra și 
promova drepturile omului și libertățile 
fundamentale – civile, politice, economice, 
sociale și culturale – ca principiu de bază al 
politicii externe a Uniunii Europene, stând 
la temelia tuturor celorlalte politici, în 
conformitate cu Tratatul de la Lisabona, în 
special în contextul crizei economice și 
financiare;

Or. en

Amendamentul 60
Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază că drepturile omului includ 
dreptul la hrană, apă, educație, locuință 
adecvată, teritoriu, un loc de muncă 
demn, sănătate și securitate socială; 
condamnă faptul că, încă de la începutul 
crizei, acestea se află în regres într-un 
anumit număr de țări; recunoaște faptul 
că, în spatele celor mai multe situații în 
care aceste drepturi nu sunt respectate, 
stau sărăcia și agravarea acesteia; invită 
UE să își multiplice eforturile și fondurile 
consacrate realizării Obiectivelor de 
dezvoltare ale mileniului (ODM), ținând 
seama de faptul că, la nivel mondial, 
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obiectivele stabilite pentru 2015 sunt 
departe de a fi atinse;

Or. fr

Amendamentul 61
Rui Tavares

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. invită statelor membre ale UE afectate 
de criză să nu facă concesiuni în legătură 
cu principiile privind drepturile omului în 
relațiile lor diplomatice cu țările terțe din 
cauza presiunilor bugetare și fiscale 
locale și a creșterii dependenței străine 
sau externe, inclusiv afilieri ocazionale cu 
regimurile autoritare;

Or. en

Amendamentul 62
Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. insistă asupra faptului că răspunsul dat
crizei trebuie să includă o cooperare 
multilaterală coordonată internațional, 
atât la nivel regional, cât și la nivel 
interregional, care să se axeze pe o 
abordare puternică bazată pe drepturile 
omului;

2. insistă asupra faptului că politicile 
adoptate până în prezent nu numai că nu 
au adus niciun răspuns crizei, dar au și 
agravat într-o mare măsură situația 
socială și economică în țările în cauză; își 
exprimă îngrijorarea cu privire la 
pericolele crizei umanitare, inclusiv în 
cadrul unui anumit număr de state 
membre ale UE, printre care Grecia și la 
consecințele politice care determină 
accentuarea extremismelor și a mișcărilor 
de tip revoltă ale foamei; reafirmă faptul 
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că, pentru a ieși din criză, este obligatoriu 
să se schimbe politica la nivelul 
guvernelor și al cooperării europene și 
internaționale în favoarea orientărilor 
prin și pentru populație;

Or. fr

Amendamentul 63
Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. reamintește datoria guvernelor de a 
respecta, proteja și aplica drepturile omului 
în permanență, după cum se menționează 
în legislația internațională privind 
drepturile omului; invită guvernele să 
combată discriminarea și să asigure 
drepturile fundamentale ale omului pentru 
toți; deplânge decalajul existent între 
recunoașterea juridică și punerea în 
aplicare politică a acestor drepturi;

3. reamintește datoria guvernelor de a 
respecta, proteja și aplica drepturile omului 
în permanență, inclusiv a drepturilor 
economice și sociale; de aceea, este 
îngrijorat cu privire la situația de 
nesiguranță extremă care afectează din ce 
în mai multe persoane și subliniază 
necesitatea de a garanta și de a consolida 
funcționarea unui anumit număr de 
servicii publice care permit garantarea 
dreptului de acces inalienabil al 
populațiilor la resursele lor, la educație, 
sănătate, asigurare socială, locuri de 
muncă și condiții de viață decente; invită 
guvernele să combată discriminarea și să 
asigure drepturile fundamentale ale omului 
pentru toți și pentru toate; deplânge 
decalajul existent între recunoașterea 
juridică și punerea în aplicare politică a 
acestor drepturi;

Or. fr

Amendamentul 64
Marietje Schaake
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Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. reamintește datoria guvernelor de a 
respecta, proteja și aplica drepturile omului 
în permanență, după cum se menționează 
în legislația internațională privind 
drepturile omului; invită guvernele să 
combată discriminarea și să asigure 
drepturile fundamentale ale omului pentru 
toți; deplânge decalajul existent între 
recunoașterea juridică și punerea în 
aplicare politică a acestor drepturi;

3. reamintește datoria guvernelor de a 
respecta, proteja și aplica în permanență
drepturile omului, inclusiv libertățile 
digitale, după cum se menționează în 
legislația internațională privind drepturile 
omului; invită guvernele să combată 
discriminarea și să asigure drepturile 
fundamentale ale omului pentru toți; 
deplânge decalajul existent între 
recunoașterea juridică și punerea în 
aplicare politică a acestor drepturi;

Or. en

Amendamentul 65
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. reamintește datoria guvernelor de a 
respecta, proteja și aplica drepturile omului 
în permanență, după cum se menționează 
în legislația internațională privind 
drepturile omului; invită guvernele să 
combată discriminarea și să asigure 
drepturile fundamentale ale omului pentru 
toți; deplânge decalajul existent între 
recunoașterea juridică și punerea în 
aplicare politică a acestor drepturi;

3. reamintește datoria guvernelor de a 
respecta, proteja și aplica drepturile omului 
în permanență, după cum se menționează 
în legislația internațională privind 
drepturile omului; invită guvernele să 
combată orice formă de discriminare și să 
asigure drepturile fundamentale ale omului 
pentru toți; deplânge decalajul existent 
între recunoașterea juridică și punerea în 
aplicare politică a acestor drepturi;

Or. es

Amendamentul 66
Marie-Christine Vergiat
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Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. îndeamnă guvernele să plaseze interesele 
categoriilor celor mai vulnerabile ale 
populației în centrul răspunsurilor politice 
prin utilizarea unui cadru privind 
drepturile omului în procesul de luare a 
deciziilor; invită guvernele să ia toate 
măsurile necesare pentru a asigura accesul 
la justiție pentru toți, cu un accent special 
pe persoanele care trăiesc în sărăcie, care 
trebuie să aibă o înțelegere deplină a 
drepturilor lor și a mijloacelor de a le 
realiza; invită UE să își intensifice sprijinul 
pentru statul de drept și programele de 
reformă a justiției în țările partenere;

4. îndeamnă guvernele să plaseze interesele 
populației în centrul răspunsurilor politice, 
ceea ce implică necesitatea unei 
intervenții a populației în procesul 
decizional, politic, economic și social; 
invită guvernele să ia toate măsurile 
necesare pentru a asigura accesul la justiție 
pentru toți, cu un accent special pe 
persoanele care trăiesc în sărăcie sau 
nesiguranță; care trebuie să fie informați 
pe deplin cu privire la drepturile lor și să 
aibă mijloacele de a le realiza; invită UE 
să își intensifice sprijinul pentru statul de 
drept și programele de reformă a justiției în 
țările partenere;

Or. fr

Amendamentul 67
Elisabeth Jeggle, Andrzej Grzyb

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. îndeamnă guvernele să plaseze interesele 
categoriilor celor mai vulnerabile ale 
populației în centrul răspunsurilor politice 
prin utilizarea unui cadru privind drepturile 
omului în procesul de luare a deciziilor; 
invită guvernele să ia toate măsurile 
necesare pentru a asigura accesul la justiție 
pentru toți, cu un accent special pe 
persoanele care trăiesc în sărăcie, care 
trebuie să aibă o înțelegere deplină a 
drepturilor lor și a mijloacelor de a le 
realiza; invită UE să își intensifice sprijinul 
pentru statul de drept și programele de 
reformă a justiției în țările partenere;

4. îndeamnă guvernele să plaseze interesele 
categoriilor celor mai vulnerabile ale 
populației în centrul răspunsurilor politice 
prin utilizarea unui cadru privind drepturile 
omului în procesul de luare a deciziilor; 
invită guvernele să ia toate măsurile 
necesare pentru a asigura accesul la justiție 
pentru toți, cu un accent special pe 
persoanele care trăiesc în sărăcie, care 
trebuie să aibă o înțelegere deplină a 
drepturilor lor și a mijloacelor de a le 
realiza; invită UE să își intensifice sprijinul 
pentru statul de drept și programele de 
reformă a justiției în țările partenere, 
pentru a facilita o societate civilă activă 
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ca bază pentru orice proces de 
democratizare;

Or. en

Amendamentul 68
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. îndeamnă guvernele să plaseze interesele 
categoriilor celor mai vulnerabile ale 
populației în centrul răspunsurilor politice 
prin utilizarea unui cadru privind drepturile 
omului în procesul de luare a deciziilor; 
invită guvernele să ia toate măsurile 
necesare pentru a asigura accesul la justiție 
pentru toți, cu un accent special pe 
persoanele care trăiesc în sărăcie, care 
trebuie să aibă o înțelegere deplină a 
drepturilor lor și a mijloacelor de a le 
realiza; invită UE să își intensifice sprijinul 
pentru statul de drept și programele de 
reformă a justiției în țările partenere;

4. îndeamnă guvernele să plaseze interesele 
categoriilor celor mai vulnerabile ale 
populației în centrul răspunsurilor politice 
prin utilizarea unui cadru privind drepturile 
omului în procesul de luare a deciziilor; 
invită guvernele să ia toate măsurile 
necesare pentru a asigura accesul la justiție 
pentru toți, cu un accent special pe 
persoanele care trăiesc în sărăcie, care 
trebuie să aibă o înțelegere deplină a 
drepturilor lor și a mijloacelor de a le 
realiza; invită UE să lupte împotriva 
impunității și să își intensifice sprijinul 
pentru statul de drept și programele de 
reformă a justiției în țările partenere;

Or. es

Amendamentul 69
Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. salută angajamentul UE de a promova 
drepturile economice, sociale și culturale și 
de a spori eforturile pentru a asigura 
accesul universal și nediscriminatoriu la 
serviciile de bază, cu un accent special pe 

5. constată angajamentul UE de a promova 
drepturile economice, sociale și culturale și 
de a spori eforturile pentru a asigura 
accesul universal și nediscriminatoriu la 
serviciile publice; consideră că acest acces 
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grupurile sărace și vulnerabile, astfel cum 
se prevede în Cadrul strategic privind 
drepturile omului și democrația; așteaptă
cu nerăbdare transpunerea acestui 
angajament în măsuri concrete, inclusiv în 
strategiile de țară privind drepturile omului 
elaborate de delegațiile UE;

este fundamental pentru drepturile 
populației cele mai sărace și ale 
grupurilor vulnerabile; așteaptă cu 
nerăbdare ca acest angajament să nu fie 
numai o dorință imposibilă, ci să fie 
transpus în măsuri concrete, în cadrul 
Uniunii Europene și al cooperării cu 
țările terțe, inclusiv în strategiile de țară 
privind drepturile omului elaborate de 
delegațiile UE;

Or. fr

Amendamentul 70
Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. insistă asupra faptului că Reprezentantul 
Special al UE pentru drepturile omului ar 
trebui să se asigure că drepturile omului 
sunt în prim-planul inițiativelor politice, cu 
un accent special pe grupurile cele mai 
vulnerabile din societățile din țările terțe;

6. insistă asupra faptului că Reprezentantul 
Special al UE pentru drepturile omului ar 
trebui să se asigure că drepturile omului 
sunt în prim-planul inițiativelor politice, cu 
un accent special pe grupurile cele mai 
vulnerabile din societățile din țările terțe; 
subliniază din nou dreptul inalienabil al 
populației de a dispune de acestea, fără 
nicio intervenție străină; constată că 
acordurile încheiate între Uniunea 
Europeană și țările terțe, precum și 
măsurile impuse de FMI și de alte 
organizații internaționale au dus deseori 
la privarea unei mari părți a populației de 
accesul la resursele lor și la drepturile 
economice, politice și sociale; își reafirmă 
dorința de a dezvolta o nouă formă de 
cooperare între persoane, punând 
accentul pe dezvoltarea mutuală și pe 
interesele populațiilor în cauză.

Or. fr
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Amendamentul 71
Leonidas Donskis

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază necesitatea de a oferi un 
sprijin constant proiectelor finanțate de 
Instrumentul european pentru democrație și 
drepturile omului (IEDDO) pentru 
apărătorii drepturilor omului care militează 
pentru drepturile economice și sociale, cum 
ar fi drepturile lucrătorilor și migranților, și 
subliniază importanța promovării educației 
privind drepturile omului;

7. subliniază importanța asigurării că 
sprijinul pentru drepturile omului și 
promovarea democrației nu ar trebui să 
fie subminate de reducerea bugetului 
pentru astfel de proiecte în fața crizei; în 
acest context, subliniază necesitatea de a
oferi un sprijin constant proiectelor 
finanțate de Instrumentul european pentru 
democrație și drepturile omului (IEDDO) 
pentru apărătorii drepturilor omului care 
militează pentru drepturile economice și 
sociale, cum ar fi drepturile lucrătorilor și 
migranților, și subliniază importanța 
promovării educației privind drepturile 
omului;

Or. en

Amendamentul 72
Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază necesitatea de a oferi un 
sprijin constant proiectelor finanțate de 
Instrumentul european pentru democrație și 
drepturile omului (IEDDO) pentru 
apărătorii drepturilor omului care militează 
pentru drepturile economice și sociale, cum 
ar fi drepturile lucrătorilor și migranților, și 
subliniază importanța promovării educației 
privind drepturile omului;

7. subliniază necesitatea de a oferi un 
sprijin constant proiectelor finanțate de 
Instrumentul european pentru democrație și 
drepturile omului (IEDDO) pentru 
apărătorii drepturilor omului, inclusiv al 
celor care militează pentru drepturile 
economice și sociale, cum ar fi drepturile 
lucrătorilor și migranților, și subliniază 
importanța promovării educației privind 
drepturile omului;

Or. fr
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Amendamentul 73
Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază faptul că Comisia ar trebui să 
includă dispoziții privind drepturile omului 
în cadrul evaluărilor de impact pentru 
propunerile legislative și nelegislative, al 
măsurilor de punere în aplicare, precum și 
al acordurilor comerciale și de investiții 
care au un impact semnificativ economic, 
social și de mediu;

9. subliniază nerespectarea clauzelor 
privind democrația și drepturile omului în 
diversele acorduri încheiate de Uniunea 
Europeană; amintește, în această 
privință, că atitudinea sus-menționată are 
ca rezultat, în numeroase cazuri, o 
politică de dublu standard, ceea ce nu 
poate decât să diminueze credibilitatea 
UE în materie de angajament pentru 
drepturile omului, al statului de drept și al 
democrației și să ducă la repunerea în 
cauză a universalității drepturilor omului; 
solicită integrarea sistematică și 
respectarea totală a clauzelor privind 
democrația și drepturile omului; 
subliniază faptul că, în vederea respectării 
angajamentelor internaționale în materie 
de drepturi ale omului, UE ar trebui să 
includă dispoziții privind drepturile omului 
în cadrul evaluărilor de impact pentru 
propunerile legislative și nelegislative, al 
măsurilor de punere în aplicare, precum și 
al acordurilor comerciale și de investiții 
care au un impact semnificativ economic, 
social și de mediu; consideră că clauzele 
privind democrația și drepturile omului ar 
trebui să fie însoțite de un mecanism de 
aplicare operațional; consideră că sunt 
necesare mecanisme de control a priori, 
care să intervină înainte de încheierea 
unui acord-cadru și care să condiționeze 
încheierea acestuia ca o caracteristică 
fundamentală a acordului, precum și 
mecanisme de control a posteriori care să 
permită constatarea încălcărilor clauzelor 
respective; solicită ca toate consecințele să 
fie deduse din aceste mecanisme, inclusiv 
suspendarea acordurilor în cauză;
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Or. fr

Amendamentul 74
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită statele membre să își 
îndeplinească angajamentele bilaterale și 
multilaterale AOD de 0,7% din VNB și să 
asigure utilizarea eficientă a ajutorului 
pentru dezvoltare, cu scopul de a garanta o 
rentabilitate maximă;

10. invită statele membre să își 
îndeplinească angajamentele bilaterale și 
multilaterale AOD de 0,7 % din VNB și să 
asigure utilizarea eficientă a ajutorului 
pentru dezvoltare, cu scopul de a garanta o 
rentabilitate maximă și coerența politicilor 
în materie de drepturi umane și 
dezvoltare;

Or. es

Amendamentul 75
Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază importanța coerenței și 
coordonării politicilor pentru a atinge 
obiectivul de reducere a sărăciei și a 
crește impactul asistenței externe a UE;

12. subliniază importanța coerenței, voinței
și coordonării politicilor pentru a atinge 
Obiectivele de dezvoltare ale mileniului, 
în special în termeni de eradicare a 
sărăciei, precum și importanța de a 
asigura o educație pentru toți, de a 
promova egalitatea de gen, de a 
îmbunătăți accesul la sănătate, de a 
conserva mediul și de a institui 
parteneriate internaționale pentru 
dezvoltarea reciprocă; atrage atenția 
asupra necesității unei investiții reale a 
UE în vederea atingerii obiectivelor, 
atunci când se înregistrează întârzieri 
semnificative; 
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Or. fr

Amendamentul 76
Ryszard Czarnecki

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază importanța coerenței și 
coordonării politicilor pentru a atinge 
obiectivul de reducere a sărăciei și a crește 
impactul asistenței externe a UE;

12. subliniază importanța coerenței și 
coordonării politicilor pentru a atinge 
obiectivul de reducere a sărăciei și a crește 
impactul asistenței externe a UE, cu 
precădere în Pakistan;

Or. en

Amendamentul 77
Elisabeth Jeggle, Andrzej Grzyb

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază importanța coerenței și 
coordonării politicilor pentru a atinge 
obiectivul de reducere a sărăciei și a crește 
impactul asistenței externe a UE;

12. subliniază importanța coerenței și 
coordonării politicilor pentru a atinge 
obiectivul de reducere a sărăciei și a crește 
credibilitatea impactului asistenței externe 
a UE;

Or. en

Amendamentul 78
Ana Gomes, David Martin

Propunere de rezoluție
Punctul 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. reiterează faptul că sprijinul bugetar 
pentru țările partenere ar trebui să fie mai 
strâns legat de drepturile omului și de 
situația guvernanței din țările partenere;

13. reiterează faptul că sprijinul bugetar 
pentru țările partenere și toate acordurile 
comerciale ar trebui să fie mai strâns legat 
de drepturile omului și de situația 
guvernanței din țările partenere; este de 
părere că donatorii și creditorii ar trebui 
să răspundă, cu alte cuvinte, într-un mod 
coordonat la cazurile raportate de fraudă 
și corupție și să consolideze reformele din 
țările respective către o bună guvernanță 
și transparență; îndeamnă UE și statele 
membre și UE să realizeze evaluări 
sistematice ale riscurilor corupției larg 
răspândite în țările partenere, care pot 
limita efectele dorite ale dezvoltării și ale 
proiectelor umanitare; 

Or. en

Amendamentul 79
Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. reiterează faptul că sprijinul bugetar 
pentru țările partenere ar trebui să fie mai 
strâns legat de drepturile omului și de 
situația guvernanței din țările partenere;

13. reiterează faptul că sprijinul bugetar 
pentru țările partenere ar trebui să fie mai 
strâns legat de drepturile omului și de 
situația democrației din țările partenere, 
dar că acest sprijin trebuie să se efectueze 
cu respectarea dreptului populației de a 
dispune de acestea și de a-și alege 
orientările politice, economice și sociale;

Or. fr

Amendamentul 80
Ryszard Czarnecki
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Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. reiterează faptul că sprijinul bugetar 
pentru țările partenere ar trebui să fie mai 
strâns legat de drepturile omului și de 
situația guvernanței din țările partenere;

13. reiterează faptul că sprijinul bugetar 
pentru țările partenere ar trebui să fie mai 
strâns legat de drepturile omului și de 
situația guvernanței din țările partenere, cu 
precădere în Pakistan;

Or. en

Amendamentul 81
Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită țările în curs de dezvoltare să 
elaboreze politici economice care 
promovează creșterea și dezvoltarea 
durabilă, creează locuri de muncă, plasează 
grupurile sociale vulnerabile în prim-planul 
răspunsurilor politice și sprijină 
dezvoltarea pe un sistem fiscal solid, care 
este necesar pentru mobilizarea resurselor 
interne într-un mod mai eficient și 
echitabil;

14. invită toate țările să schimbe radical 
politica și să adopte orientări politice
economice care promovează creșterea și 
dezvoltarea durabilă, creează locuri de 
muncă, plasează grupurile sociale 
vulnerabile în prim-planul răspunsurilor 
politice și sprijină dezvoltarea pe un sistem 
fiscal solid, care este necesar pentru 
mobilizarea resurselor interne într-un mod 
mai eficient și echitabil;

Or. fr

Amendamentul 82
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită țările în curs de dezvoltare să 
elaboreze politici economice care 

14. invită țările în curs de dezvoltare să 
elaboreze politici economice care 
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promovează creșterea și dezvoltarea 
durabilă, creează locuri de muncă, plasează 
grupurile sociale vulnerabile în prim-planul 
răspunsurilor politice și sprijină 
dezvoltarea pe un sistem fiscal solid, care 
este necesar pentru mobilizarea resurselor 
interne într-un mod mai eficient și 
echitabil;

promovează creșterea și dezvoltarea 
durabilă, creează locuri de muncă, plasează 
grupurile sociale vulnerabile în prim-planul 
răspunsurilor politice și sprijină 
dezvoltarea pe un sistem fiscal solid, să 
elimine frauda fiscală, care este necesar 
pentru mobilizarea resurselor interne într-
un mod mai eficient și echitabil;

Or. es

Amendamentul 83
Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. încurajează țările în curs de dezvoltare 
să profite de preferințele comerciale 
oferite de UE în cadrul sistemului 
generalizat de preferințe (SGP+), cu 
scopul de a-și stimula economia și a-și 
îmbunătăți competitivitatea; le reamintește 
obligația de a ratifica și a pune în aplicare 
cele 27 de convenții internaționale 
fundamentale privind drepturile omului;

15. le reamintește obligația de a ratifica și a 
pune în aplicare cele 27 de convenții 
internaționale fundamentale privind 
drepturile omului;

Or. fr

Amendamentul 84
Tokia Saïfi

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. încurajează țările în curs de dezvoltare 
să profite de preferințele comerciale oferite 
de UE în cadrul sistemului generalizat de 
preferințe (SGP+), cu scopul de a-și 
stimula economia și a-și îmbunătăți 

15. încurajează țările în curs de dezvoltare 
să profite de preferințele comerciale oferite 
de UE în cadrul sistemului generalizat de 
preferințe (SGP+), cu scopul de a-și 
stimula economia, de a-și diversifica 
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competitivitatea; le reamintește obligația 
de a ratifica și a pune în aplicare cele 27 de 
convenții internaționale fundamentale 
privind drepturile omului;

exporturile și de a-și îmbunătăți 
competitivitatea; le reamintește obligația
din cadrul SPG + de a ratifica și a pune în 
aplicare cele 27 de convenții internaționale 
fundamentale privind drepturile omului;

Or. fr

Amendamentul 85
Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. încurajează țările în curs de dezvoltare 
să profite de preferințele comerciale oferite 
de UE în cadrul sistemului generalizat de 
preferințe (SGP+), cu scopul de a-și 
stimula economia și de a-și îmbunătăți 
competitivitatea; le reamintește obligația 
de a ratifica și a pune în aplicare cele 27 de 
convenții internaționale fundamentale 
privind drepturile omului;

15. încurajează țările în curs de dezvoltare 
să utilizeze preferințele comerciale oferite 
de UE în cadrul sistemului generalizat de 
preferințe (SGP+), cu scopul de a-și 
stimula economia și de a-și îmbunătăți 
competitivitatea; le reamintește obligația 
de a ratifica și a pune în aplicare cele 27 de 
convenții internaționale fundamentale 
privind drepturile omului;

Or. en

Amendamentul 86
Tokia Saïfi

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită un mecanism special de punere 
în aplicare pentru a monitoriza 
implementarea clauzelor privind drepturile 
omului din cadrul acordurilor bilaterale și 
internaționale semnate de UE; salută 
eforturile de îmbunătățire a analizei 
situației drepturilor omului în țările terțe la 
lansarea sau încheierea acordurilor 

17. solicită un mecanism special de punere 
în aplicare pentru a monitoriza 
implementarea clauzelor privind drepturile 
omului din cadrul acordurilor bilaterale și 
regionale ale UE așa-numite de „nouă 
generație”; salută eforturile de 
îmbunătățire a analizei situației drepturilor 
omului în țările terțe la lansarea sau 
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comerciale și/sau de investiții; încheierea acordurilor comerciale și/sau de 
investiții;

Or. fr

Amendamentul 87
Leonidas Donskis

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită un mecanism special de punere 
în aplicare pentru a monitoriza 
implementarea clauzelor privind drepturile 
omului din cadrul acordurilor bilaterale și 
internaționale semnate de UE; salută 
eforturile de îmbunătățire a analizei 
situației drepturilor omului în țările terțe la 
lansarea sau încheierea acordurilor 
comerciale și/sau de investiții;

17. solicită un mecanism special de punere 
în aplicare pentru a monitoriza 
implementarea clauzelor privind drepturile 
omului din cadrul acordurilor bilaterale și 
internaționale semnate de UE; salută 
eforturile de îmbunătățire a analizei 
situației drepturilor omului în țările terțe la 
lansarea sau încheierea acordurilor 
comerciale și/sau de investiții; remarcă cu 
îngrijorare că drepturile actuale ale 
omului de monitorizare a dispozițiilor 
acordurilor de parteneriat și cooperare nu 
sunt clar definite sau suficient de 
ambițioase; invită UE să adopte o poziție 
fermă bazată pe principii în insistarea 
asupra faptului că țările sale partenere 
îndeplinesc clauzele privind drepturile 
fundamentale ale omului prevăzute în 
acordurile internaționale;

Or. en

Amendamentul 88
Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită un mecanism special de punere 17. solicită un mecanism special de punere 
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în aplicare pentru a monitoriza 
implementarea clauzelor privind drepturile 
omului din cadrul acordurilor bilaterale și 
internaționale semnate de UE; salută 
eforturile de îmbunătățire a analizei 
situației drepturilor omului în țările terțe la 
lansarea sau încheierea acordurilor 
comerciale și/sau de investiții;

în aplicare pentru a monitoriza 
implementarea clauzelor privind drepturile 
omului din cadrul acordurilor bilaterale și 
internaționale semnate de UE; salută 
eforturile de îmbunătățire a analizei 
situației drepturilor omului în țările terțe la 
lansarea sau încheierea acordurilor 
comerciale și/sau de investiții; solicită să 
se țină în mod efectiv seama de aceste 
clauze ca parte integrantă la acorduri și 
regretă că neluarea în considerare a 
acestora a avut ca rezultat încălcarea 
drepturilor economice și sociale 
fundamentale în special, sărăcirea 
populațiilor în cauză și acapararea 
resurselor, în special de către 
întreprinderi transnaționale; consideră 
că, pe lângă aceste clauze, este necesară 
stabilirea de noi cooperări care să permită 
dezvoltarea economică și socială a țărilor 
terțe în funcție de nevoile populației;

Or. fr

Amendamentul 89
Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită guvernele să își respecte 
obligațiile față de cetățeni în ceea ce 
privește buna administrare a resurselor 
naturale;

20. consideră că resursele naturale sunt 
necesare vieții și oferă beneficii colective 
care ar permite să fie considerate bunuri 
comune ale umanității; totuși, observă că 
populația locală din mai multe zone nu 
are în continuare acces la aceste resurse; 
subliniază, prin urmare, importanța 
definirii instrumentelor destinate 
cuantificării inegalităților legate de 
accesul la resursele care provin din 
natură; salută adoptarea de către 
Adunarea Generală a ONU la 28 iulie 
2010 a Rezoluției privind dreptul 
fundamental la apă potabilă și la 
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salubritate; dorește ca Uniunea 
Europeană și statele membre să pună în 
aplicare recomandările acestei rezoluții de 
a furniza resurse financiare, în special 
pentru țările în curs de dezvoltare; invită 
guvernele să își respecte obligațiile față de 
cetățeni în ceea ce privește controlul și 
accesul la aceste resurse naturale;

Or. fr

Amendamentul 90
Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 20 – subpunctul 1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. constată că un număr important de 
persoane, dar și de minorități culturale nu 
a avut sau nu mai are acces la resurse din 
cauza acaparării acestora de către 
întreprinderile sau entitățile private, 
putând să beneficieze de sprijinul 
autorităților politice ale statelor în cauză, 
subliniază că această situație are în 
special consecințe în termeni de deficit de 
hrană prin expulzarea țăranilor, creșterea 
prețurilor produselor alimentare și 
accesul la bunuri fundamentale, precum 
apa; solicită, în consecință, Uniunii 
Europene și statelor membre să ia 
măsurile necesare pentru a pune capăt 
acaparării resurselor, în special a 
terenurilor, de către întreprinderile 
europene și să promoveze în cadrul 
forurilor și conferințelor internaționale și 
regionale (Banca Mondială, OMC, 
CNUCED, FMI, OCDE etc.) propuneri 
privind recunoașterea bunurilor publice 
mondiale și consemnarea acestora într-o 
convenție specifică a ONU;

Or. fr
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Amendamentul 91
Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. îndeamnă guvernele să ia toate 
măsurile necesare pentru a reduce 
inegalitatea extremă a veniturilor și să 
creeze condiții care să permită celor care 
trăiesc actualmente în sărăcie extremă să-
și realizeze pe deplin potențialul și să ducă 
o viață demnă;

21. solicită guvernelor să ia toate măsurile 
necesare – inclusiv instituirea unui salariu 
minim, a unui salariu maxim, a unei 
veritabile repartizări a bogățiilor, 
rezultatelor și instrumentelor de producție 
– pentru a reduce inegalitatea extremă a 
veniturilor și să creeze condiții care să 
permită celor care trăiesc actualmente într-
o situație de nesiguranță, sărăcie, 
dominare sau exploatare să își realizeze
pe deplin potențialul și să ducă o viață 
demnă;

Or. fr

Amendamentul 92
Ryszard Czarnecki

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. îndeamnă guvernele să ia toate 
măsurile necesare pentru a reduce 
inegalitatea extremă a veniturilor și să 
creeze condiții care să permită celor care 
trăiesc actualmente în sărăcie extremă să-și 
realizeze pe deplin potențialul și să ducă o 
viață demnă;

21. îndeamnă guvernele să ia toate 
măsurile necesare pentru a reduce 
inegalitatea extremă a veniturilor și să 
creeze condiții care să permită celor care 
trăiesc actualmente în sărăcie extremă să-și 
realizeze pe deplin potențialul și să ducă o 
viață demnă, cu precădere în Pakistan;

Or. en
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Amendamentul 93
Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. îndeamnă guvernele din țările în curs 
de dezvoltare să elaboreze sisteme de 
protecție socială, deoarece acestea sunt 
esențiale pentru a proteja persoanele cele 
mai vulnerabile și a surmonta șocurile 
economice și de mediu și s-au dovedit a fi 
o investiție în societate, mai degrabă decât 
un cost, așa cum demonstrează programe 
de asistență socială precum bolsa familia în 
Brazilia sau programe de lucrări publice în 
funcție de necesități, cum ar fi Schema 
națională de garantare a ocupării forței de 
muncă din mediul rural (NREGS), în India; 
subliniază faptul că succesul acestor 
sisteme de transfer de numerar depinde în 
mare măsură de impunerea de condiții, 
cum ar fi înscrierea și prezența la școală, 
precum și aspecte legate de sănătate, în 
special vaccinarea copiilor;

22. îndeamnă guvernele din țările în curs 
de dezvoltare și statele membre să 
construiască, să consolideze și să 
garanteze o veritabilă securitate socială și 
structuri de protecție care să includă
accesul și rambursarea costurilor 
asistenței medicale, un sistem de 
compensare în caz de pierdere a locului 
de muncă și un regim de pensionare 
decent și accesibil tuturor, reprezentând
un drept fundamental și un element 
esențial pentru a proteja întreaga populație
și a surmonta șocurile economice și de 
mediu și s-au dovedit a fi o investiție în 
societate, mai degrabă decât un cost, așa 
cum demonstrează programe de asistență 
socială precum bolsa familia în Brazilia 
sau programe de lucrări publice în funcție 
de necesități, cum ar fi Schema națională 
de garantare a ocupării forței de muncă din 
mediul rural (NREGS), în India subliniază 
faptul că succesul acestor sisteme de 
transfer de numerar depinde în mare 
măsură de impunerea de condiții, cum ar fi 
înscrierea și prezența la școală, precum și 
aspecte legate de sănătate, în special 
vaccinarea copiilor;

Or. fr

Amendamentul 94
Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 24
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. consideră că investițiile în agricultura 
durabilă în țările în curs de dezvoltare 
reprezintă un catalizator important pentru 
combaterea insecurității alimentare și 
stimularea creșterii economice globale; 
îndeamnă guvernele să sprijine investițiile 
responsabile din partea sectorului privat 
și micii producători de alimente, în special 
femeile și cooperativele agricole, care 
sunt cele mai eficiente în reducerea 
sărăciei extreme prin creșterea veniturilor 
pentru forța de muncă și generarea de
locuri de muncă pentru persoanele 
sărace; subliniază importanța investițiilor 
în infrastructura rurală, care reduce 
costurile tranzacțiilor și permite 
agricultorilor să ajungă la piețe și să 
genereze mai multe venituri;

24. consideră că investițiile în agricultura 
durabilă pentru o adevărată suveranitate 
alimentară, pentru accesul la terenuri și 
pentru împiedicarea acaparării acestora
în țările în curs de dezvoltare reprezintă un 
catalizator important pentru combaterea 
insecurității alimentare și stimularea 
creșterii economice globale; solicită 
Comisiei și statelor membre să se asigure 
că întreprinderile care intră sub incidența 
legislației naționale sau europene nu sunt 
scutite de respectarea drepturilor omului 
și a normelor sociale, de sănătate și de 
mediu care li se impun în momentul în 
care își stabilesc sediul sau își desfășoară 
activitatea într-o țară terță;

Or. fr

Amendamentul 95
Jean Roatta

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. consideră că investițiile în agricultura 
durabilă în țările în curs de dezvoltare 
reprezintă un catalizator important pentru 
combaterea insecurității alimentare și 
stimularea creșterii economice globale; 
îndeamnă guvernele să sprijine investițiile 
responsabile din partea sectorului privat și 
micii producători de alimente, în special 
femeile și cooperativele agricole, care sunt 
cele mai eficiente în reducerea sărăciei 
extreme prin creșterea veniturilor pentru 
forța de muncă și generarea de locuri de 
muncă pentru persoanele sărace; 
subliniază importanța investițiilor în 

24. consideră că investițiile în agricultura 
durabilă în țările în curs de dezvoltare 
reprezintă un catalizator important pentru 
combaterea insecurității alimentare și 
stimularea creșterii economice globale; 
îndeamnă guvernele să sprijine investițiile 
responsabile din partea sectorului privat și 
micii producători de alimente, în special 
femeile și cooperativele agricole, care sunt 
cele mai eficiente în reducerea sărăciei 
extreme prin creșterea veniturilor pentru 
forța de muncă; subliniază importanța 
investițiilor în infrastructura rurală, care 
reduce costurile tranzacțiilor și permite 
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infrastructura rurală, care reduce costurile 
tranzacțiilor și permite agricultorilor să 
ajungă la piețe și să genereze mai multe 
venituri;

agricultorilor să ajungă la piețe și să 
genereze mai multe venituri;

Or. fr

Amendamentul 96
Elisabeth Jeggle, Andrzej Grzyb

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. impune guvernelor să împiedice
speculanții financiari naționali și 
internaționali care investesc în terenuri să 
aibă un impact negativ asupra fermierilor 
și a producătorilor locali de mici 
dimensiuni prin cauzarea unor probleme 
de strămutare, de mediu, precum și de 
nesiguranță în ceea ce privește veniturile 
și alimentația; reamintește în această 
privință că ocuparea sigură a forței de 
muncă și alimentația reprezintă condiții 
pentru respectarea drepturilor omului, a 
democratizării și a oricărui angajament 
politic;

Or. en

Amendamentul 97
Elisabeth Jeggle, Andrzej Grzyb

Propunere de rezoluție
Punctul 24 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24b. reamintește guvernelor și sectorului 
privat asemenea să respecte proprietatea 
informală și tradițională, precum și 
drepturile privind utilizarea terenurilor; 
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subliniază că grupurile cu precădere 
vulnerabile precum popoarele indigene au 
majoritatea dintre ele nevoie de protecție, 
dat fiind faptul că este adesea singura 
resursă din care aceștia își pot asigura 
subzistența;

Or. en

Amendamentul 98
Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. îndeamnă guvernele să nu taie sau să 
limiteze subvențiile alimentare, deoarece
aceste subvenții pot limita prevalența 
foametei și îmbunătăți nutriția în 
gospodăriile beneficiare;

25. îndeamnă guvernele să nu taie sau să 
limiteze, ci din contră, să crească
subvențiile alimentare, deoarece aceste 
subvenții pot limita prevalența foametei,
îmbunătăți nutriția în gospodăriile 
beneficiare și salva numeroase vieți;

Or. fr

Amendamentul 99
Elisabeth Jeggle, Andrzej Grzyb

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. solicită o mai mare transparență 
privind piețele de mărfuri pentru a evita 
volatilitatea prețurilor la materiale prime 
agricole cauzată de speculații excesive și 
subliniază necesitatea unei atenții 
internaționale mai mari și a unei 
coordonări consolidate pe această temă;

Or. en
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Amendamentul 100
Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. reamintește guvernelor că politicile de 
ocupare a tinerilor ar trebui să se 
concentreze nu doar pe crearea de locuri 
de muncă, ci și pe asigurarea unui nivel de 
venituri și a unor condiții de muncă 
corespunzătoare pentru un nivel de trai 
adecvat;

26. își exprimă îngrijorarea în special cu 
privire la explozia șomajului și a 
nesiguranței în rândul tinerilor, inclusiv a 
absolvenților; amintește guvernelor că 
trebuie să garanteze crearea de locuri de 
muncă, dar să și asigure un nivel de 
venituri, o siguranță și condiții de muncă 
demne;

Or. fr

Amendamentul 101
Rui Tavares

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. subliniază că evenimentele din 
cadrul Primăverii arabe au scos la iveală 
anumite deficiențe în cadrul politicilor 
UE care vizau această regiune, inclusiv în 
ceea ce privește situația tinerilor care se 
confruntă cu șomajul în masă și cu lipsa 
de oportunități în țările lor; invită UE să 
combată mai bine efectele crizei 
financiare în țările terțe, inclusiv prin 
luarea în considerare a unor rapoarte ale 
organizațiilor societății civile;

Or. en
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Amendamentul 102
Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. își exprimă sprijinul pentru 
introducerea la nivel mondial a unei taxe 
pe tranzacțiile financiare, care poate fi un 
mecanism inovator de finanțare pentru 
dezvoltare, contribuind în cele din urmă 
la realizarea universală a drepturilor 
economice și sociale; încurajează toate 
statele membre să sprijine propunerea 
bugetară a UE privind o taxă pe 
tranzacțiile financiare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 103
Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. își exprimă sprijinul pentru 
introducerea la nivel mondial a unei taxe 
pe tranzacțiile financiare, care poate fi un 
mecanism inovator de finanțare pentru 
dezvoltare, contribuind în cele din urmă 
la realizarea universală a drepturilor 
economice și sociale; încurajează toate 
statele membre să sprijine propunerea 
bugetară a UE privind o taxă pe 
tranzacțiile financiare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 104
Marie-Christine Vergiat
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Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. consideră că este extrem de important
să se consolideze politicile de dezvoltare a 
competențelor și de formare, inclusiv 
stagiile și formarea la locul de muncă, 
care oferă sprijin pentru o tranziție de 
succes de la școală la piața muncii;

28. consideră că este extrem de important
să se garanteze securitatea locului de 
muncă și a formării, permițând tuturor să 
poată evolua între un loc de muncă stabil 
și bine plătit și faze de formare care fac 
posibilă mobilitatea și emanciparea 
fiecărei persoane; subliniază rolul 
primordial al statului în îndeplinirea 
acestui obiectiv; 

Or. fr

Amendamentul 105
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. consideră că este extrem de important 
să se consolideze politicile de dezvoltare a 
competențelor și de formare, inclusiv 
stagiile și formarea la locul de muncă, care 
oferă sprijin pentru o tranziție de succes de 
la școală la piața muncii;

28. consideră că este extrem de important 
să se consolideze politicile de dezvoltare a 
competențelor și de formare, inclusiv 
educația non-formală și stagiile și 
formarea la locul de muncă, care oferă 
sprijin pentru o tranziție de succes de la 
școală la piața muncii;

Or. es

Amendamentul 106
Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 28 – subpunctul 1 (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază că definiția dată sclaviei de 
Organizația Națiunilor Unite corespunde 
stării sau condiției unei persoane asupra 
căreia se exercită atributele dreptului de 
proprietate sau unele dintre acestea; 
regretă faptul că există forme moderne de 
sclavie și că un număr mare de 
resortisanți din țări terțe sunt victimele 
acesteia, inclusiv în cadrul Uniunii 
Europene; solicită, în consecință, 
Comisiei să practice în această privință o 
politică mult mai fermă, în special în 
cazul persoanelor angajate la domiciliu, 
care constituie categoria 
socioprofesională cea mai expusă acestor 
forme de sclavie;

Or. fr

Amendamentul 107
Jean Roatta

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. consideră că țările în curs de 
dezvoltare ar trebui să instituie sisteme de 
finanțare inovatoare pentru politicile 
economice; încurajează țările să dezvolte 
mecanisme financiare legate de propriile 
resurse;

Or. fr

Amendamentul 108
Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 29
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. îndeamnă atât guvernele țărilor cu rate 
ridicate ale muncii copiilor, cât și donatorii 
internaționali să promoveze măsuri 
preventive, cum ar fi extinderea accesului
la școală, îmbunătățirea calității școlilor și 
reducerea costurilor școlare, cu scopul de 
a reduce rata sărăciei și a încuraja creșterea 
economică;

29. îndeamnă atât guvernele țărilor cu rate 
ridicate ale muncii copiilor, cât și donatorii 
internaționali să promoveze măsuri 
preventive, cum ar fi accesul obligatoriu, 
gratuit și universal la școală, 
îmbunătățirea calității școlilor, cu scopul 
de a reduce rata sărăciei și a încuraja 
creșterea economică;

Or. fr

Amendamentul 109
Jean Roatta

Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. recomandă o mai bună 
competitivitate a întreprinderilor în țările 
în curs de dezvoltare, ceea ce ar permite 
reducerea șomajului și favorizarea 
politicilor de ocupare a forței de muncă;

Or. fr

Amendamentul 110
Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. subliniază că femeile trebuie să fie 
implicate mai mult în dialogul social și în 
procesul de luare a deciziilor; reiterează 
faptul că educația pentru femei și 
emanciparea de gen sunt esențiale dacă se 
dorește ca femeile să aibă un drept egal, 

33. subliniază că femeile trebuie să fie 
implicate mai mult în dialogul social și în 
procesul de luare a deciziilor; reiterează 
faptul că educația pentru femei și 
emanciparea de gen sunt esențiale;
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printre altele, de utilizare a resurselor 
gospodăriei;

Or. en

Amendamentul 111
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. subliniază că femeile trebuie să fie 
implicate mai mult în dialogul social și în 
procesul de luare a deciziilor; reiterează 
faptul că educația pentru femei și 
emanciparea de gen sunt esențiale dacă se 
dorește ca femeile să aibă un drept egal, 
printre altele, de utilizare a resurselor 
gospodăriei;

33. subliniază că femeile trebuie să fie 
implicate mai mult în dialogul social și în 
procesul de luare a deciziilor; reiterează 
faptul că educația pentru femei și 
emanciparea de gen sunt esențiale dacă se 
dorește ca femeile și copiii să aibă un drept 
egal, printre altele, de utilizare a resurselor 
gospodăriei;

Or. es

Amendamentul 112
Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. îndeamnă guvernele să abordeze 
aspectele critice privind drepturile omului 
cu care se confruntă persoanele în vârstă, 
în special în perioadele de recesiune 
economică, cum ar fi șomajul pe termen 
lung, discriminarea legată de vârstă pe 
piața muncii, nesiguranța veniturilor și 
asistența medicală la prețuri inaccesibile; 
invită guvernele să instituie noi 
mecanisme inovatoare pentru participarea 
flexibilă a forței de muncă, cum ar fi 
dreptul persoanelor în vârstă la pensii 

eliminat
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sociale pe perioada unei activități cu 
fracțiune de normă;

Or. en

Amendamentul 113
Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. îndeamnă guvernele să abordeze 
aspectele critice privind drepturile omului 
cu care se confruntă persoanele în vârstă, 
în special în perioadele de recesiune
economică, cum ar fi șomajul pe termen 
lung, discriminarea legată de vârstă pe 
piața muncii, nesiguranța veniturilor și 
asistența medicală la prețuri inaccesibile; 
invită guvernele să instituie noi 
mecanisme inovatoare pentru participarea 
flexibilă a forței de muncă, cum ar fi 
dreptul persoanelor în vârstă la pensii 
sociale pe perioada unei activități cu
fracțiune de normă;

34. îndeamnă guvernele să abordeze 
aspectele critice privind drepturile omului 
cu care se confruntă persoanele în vârstă, 
în special în perioadele de criză
economică, cum ar fi eliminarea sau 
prejudiciile aduse regimurilor de 
pensionare, nesiguranța veniturilor și 
asistența medicală și securitatea socială la 
prețuri inaccesibile; invită guvernele să 
garanteze cele mai importante drepturi 
fundamentale și plata unor pensii decente 
garantate printr-un sistem de solidaritate 
națională; condamnă ferm politicile care 
vizează „reinserția pe piața muncii” 
pentru a diminua sărăcia în creștere a 
acestei părți a populației, favorizând, de 
exemplu, fracțiunea de normă în cazul 
persoanelor în vârstă;

Or. fr

Amendamentul 114
Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. îndeamnă guvernele să abordeze 
aspectele critice privind drepturile omului 

34. îndeamnă guvernele să abordeze 
aspectele critice privind drepturile omului 
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cu care se confruntă persoanele în vârstă, 
în special în perioadele de recesiune 
economică, cum ar fi șomajul pe termen 
lung, discriminarea legată de vârstă pe 
piața muncii, nesiguranța veniturilor și 
asistența medicală la prețuri inaccesibile; 
invită guvernele să instituie noi mecanisme 
inovatoare pentru participarea flexibilă a 
forței de muncă, cum ar fi dreptul 
persoanelor în vârstă la pensii sociale pe 
perioada unei activități cu fracțiune de 
normă;

cu care se confruntă persoanele în vârstă, 
în special în perioadele de recesiune 
economică, cum ar fi șomajul pe termen 
lung, discriminarea legată de vârstă pe 
piața muncii, nesiguranța veniturilor și 
asistența medicală la prețuri inaccesibile; 
invită guvernele să instituie noi mecanisme 
inovatoare pentru participarea flexibilă a 
forței de muncă, cum ar fi dreptul 
persoanelor în vârstă la pensii sociale pe 
perioada unei activități cu fracțiune de 
normă, programe de recalificare sau 
măsuri fiscale destinate să stimuleze 
ocuparea forței de muncă a persoanelor 
în vârstă;

Or. en

Amendamentul 115
Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 34 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. solicită protecția grupurilor 
minoritare în țările terțe în vederea 
consolidării luptei împotriva discriminării 
și asigurarea promovării identității și a 
participării la viața politică;

Or. en

Amendamentul 116
Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. solicită reducerea costurilor de 
tranzacție în cazul expedierilor de fonduri 

eliminat



AM\922223RO.doc 61/65 PE502.039v01-00

RO

de către migranți și facilitarea recursului 
la aceste aranjamente, de exemplu 
ușurând deschiderea unui cont bancar în 
țările gazdă de către migranți;

Or. en

Amendamentul 117
Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. solicită reducerea costurilor de 
tranzacție în cazul expedierilor de fonduri 
de către migranți și facilitarea recursului
la aceste aranjamente, de exemplu 
ușurând deschiderea unui cont bancar în 
țările gazdă de către migranți;

35. solicită reducerea costurilor de 
tranzacție în cazul expedierilor de fonduri 
de către migranți și permiterea, de 
exemplu, ca deschiderea unui cont bancar 
în țările gazdă de către migranți să se 
efectueze mai ușor;

Or. fr

Amendamentul 118
Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. invită guvernele să se asigure că lupta 
împotriva traficului de ființe umane rămâne 
o prioritate pe agenda lor în vremuri de 
criză economică și financiară; îndeamnă 
guvernele să pună pe deplin în aplicare 
legislația pentru sancționarea traficanților 
și a contrabandiștilor, să extindă sprijinul și 
asistența juridică pentru victimele traficului 
de ființe umane, precum și să dezvolte o 
cooperare internațională mai strânsă;

36. invită guvernele să se asigure că lupta 
împotriva traficului de ființe umane rămâne 
o prioritate pe agenda lor în vremuri de 
criză economică și financiară; îndeamnă 
guvernele să pună pe deplin în aplicare 
legislația pentru sancționarea traficanților 
și a contrabandiștilor, să extindă sprijinul și 
asistența juridică pentru victimele traficului 
de ființe umane, precum și să dezvolte o 
cooperare internațională mai strânsă; își 
exprimă regretul, de asemenea, în 
legătură cu politicile Uniunii Europene și 
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ale statelor membre destinate să 
transforme anumite țări terțe participante 
la Politica europeană de vecinătate în 
apărătorii Uniunii Europene cu privire la 
migranți și solicitanții de azil, dând 
dovadă de dispreț față de cele mai 
elementare drepturi ale persoanelor care 
încearcă prin orice mijloc să ajungă în 
Europa; condamnă cu tărie incapacitatea 
de care dau dovadă Uniunea Europeană, 
statele sale membre și țările partenere ale 
acestora în ceea ce privește asigurarea 
dreptului la azil și la salvare pe mare; 
consideră că aceste politici în materie de 
migrație denotă presupunerile cu privire 
la populațiile țărilor din sud;

Or. fr

Amendamentul 119
Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. salută discuțiile din cadrul Grupului la 
nivel înalt al ONU privind agenda de 
dezvoltare post-2015, la care participă 
comisarul european pentru dezvoltare; 
consideră că respectivul cadru post-2015 ar 
trebui să acorde prioritate realizării 
progresive a drepturilor omului și să ia în 
considerare impactul crizei financiare și 
economice asupra persoanelor celor mai 
sărace și vulnerabile; îndeamnă toate 
părțile implicate să ia în considerare 
stabilirea de obiective și indicatori 
cuantificabili, precum și de indicatori 
calitativi și bazați pe rezultate;

37. salută discuțiile din cadrul Grupului la 
nivel înalt al ONU privind agenda de 
dezvoltare post-2015, la care participă 
comisarul european pentru dezvoltare; 
consideră că respectivul cadru post-2015 ar 
trebui să acorde prioritate aplicării la nivel 
mondial a drepturilor omului și să ia în 
considerare impactul crizei financiare și 
economice în special asupra persoanelor 
celor mai sărace și vulnerabile; îndeamnă 
toate părțile implicate să ia în considerare 
stabilirea de obiective și indicatori 
cuantificabili, precum și de indicatori 
calitativi și bazați pe rezultate;

Or. fr
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Amendamentul 120
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. salută discuțiile din cadrul Grupului la 
nivel înalt al ONU privind agenda de 
dezvoltare post-2015, la care participă 
comisarul european pentru dezvoltare; 
consideră că respectivul cadru post-2015 ar 
trebui să acorde prioritate realizării 
progresive a drepturilor omului și să ia în 
considerare impactul crizei financiare și 
economice asupra persoanelor celor mai 
sărace și vulnerabile; îndeamnă toate 
părțile implicate să ia în considerare 
stabilirea de obiective și indicatori 
cuantificabili, precum și de indicatori 
calitativi și bazați pe rezultate;

37. salută discuțiile din cadrul Grupului la 
nivel înalt al ONU privind agenda de 
dezvoltare post-2015, la care participă 
comisarul european pentru dezvoltare; 
consideră că respectivul cadru post-2015 ar 
trebui să acorde prioritate realizării 
progresive a drepturilor omului și să ia în 
considerare impactul crizei financiare și 
economice asupra persoanelor celor mai 
sărace și vulnerabile și să își mențină 
angajamentele în ceea ce privește 
obiectivele de diminuare a sărăciei; 
îndeamnă toate părțile implicate să ia în 
considerare stabilirea de obiective și 
indicatori cuantificabili, precum și de 
indicatori calitativi și bazați pe rezultate;

Or. es

Amendamentul 121
Rui Tavares

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. subliniază că este nevoie de cercetări și 
analize suplimentare cu privire la impactul 
crizei financiare și economice asupra 
diferitelor regiuni, precum și de o 
monitorizare îmbunătățită a semnalelor 
timpurii ale crizelor globale și regionale; 
subliniază faptul că datele dezagregate ar 
trebui să fie mai proeminente în cercetare 
și în planificarea politicilor, pentru a 
reflecta și a aborda mai bine problemele cu 
care se confruntă cei mai săraci și mai 

38. subliniază că este nevoie de cercetări și 
analize suplimentare cu privire la impactul 
crizei financiare și economice asupra 
diferitelor regiuni, inclusiv în UE și în 
relațiile sale cu țările terțe, precum și de o 
monitorizare îmbunătățită a semnalelor 
timpurii ale crizelor globale și regionale; 
subliniază faptul că datele dezagregate ar 
trebui să fie mai proeminente în cercetare 
și în planificarea politicilor, pentru a 
reflecta și a aborda mai bine problemele cu 
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vulnerabili membri ai societății; invită 
Comisia și statele membre să ofere sprijin 
financiar pentru laboratorul de inovare 
„Global Pulse” al ONU, lansat de 
Secretarul General al ONU în 2009, cu 
scopul de a colecta și analiza datele 
necesare pentru o mai bună înțelegere a 
impactului crizei economice și financiare 
asupra categoriilor vulnerabile ale 
populației, precum și pentru furnizarea de 
răspunsuri politice adecvate;

care se confruntă cei mai săraci și mai 
vulnerabili membri ai societății; invită 
Comisia și statele membre să ofere sprijin 
financiar pentru laboratorul de inovare 
„Global Pulse” al ONU, lansat de 
Secretarul General al ONU în 2009, cu 
scopul de a colecta și analiza datele 
necesare pentru o mai bună înțelegere a 
impactului crizei economice și financiare 
asupra categoriilor vulnerabile ale 
populației, precum și pentru furnizarea de 
răspunsuri politice adecvate;

Or. en

Amendamentul 122
Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 38 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38a. invită toate statele să își consolideze 
eforturile pentru a atinge Obiectivele de 
dezvoltare ale mileniului până în 2015, în 
special prin abordarea acelor domenii 
care nu înregistrează un progres în 
prezent;

Or. en

Amendamentul 123
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 39

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39. încredințează Președintelui sarcina de a 
transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, Serviciului European de Acțiune 
Externă (SEAE), guvernelor și 

39. încredințează Președintelui sarcina de a 
transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, Serviciului European de Acțiune 
Externă (SEAE), Reprezentantul Special 
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parlamentelor statelor membre, precum și 
Biroului Înaltului Comisar al ONU pentru 
Drepturile Omului.

al Uniunii Europene pentru drepturile 
omului, guvernelor și parlamentelor 
statelor membre, precum și Biroului 
Înaltului Comisar al ONU pentru 
Drepturile Omului.

Or. es

Amendamentul 124
Rui Tavares

Propunere de rezoluție
Punctul 39

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39. încredințează Președintelui sarcina de a 
transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, Serviciului European de Acțiune 
Externă (SEAE), guvernelor și 
parlamentelor statelor membre, precum și 
Biroului Înaltului Comisar al ONU pentru 
Drepturile Omului.

39. încredințează Președintelui sarcina de a 
transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, Serviciului European de Acțiune 
Externă (SEAE), Reprezentantului Special 
al Uniunii Europene pentru drepturile 
omului, guvernelor și parlamentelor 
statelor membre, precum și Biroului 
Înaltului Comisar al ONU pentru 
Drepturile Omului.

Or. en


