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Pozměňovací návrh 1
Jan Zahradil
za skupinu ECR

Návrh stanoviska
Bod -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1. zdůrazňuje, že v rozvojových zemích 
jsou nezbytné masivní investice, pokud jde
o infrastrukturu a dodávky vody a energií, 
přičemž odhadované nezbytné pravidelné 
výdaje v rozvojových zemích jsou
o 1 bilion USD ročně vyšší než částky, 
které jsou vynakládány v současnosti,
a většina tohoto financování musí 
pocházet ze soukromého sektoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Marietje Schaake

Návrh stanoviska
Bod -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1. zdůrazňuje, že hlavními cíli rozvojové 
spolupráce EU jsou boj proti chudobě
a její vymýcení, podpora lidských práv
a rozšíření a posílení demokracie, řádné 
správy věcí veřejných a právního státu; 
zdůrazňuje, že rozvojová spolupráce se 
musí těmito cíli řídit;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Marietje Schaake
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Návrh stanoviska
Bod -1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1a. zdůrazňuje, že rozvojová politika 
nemůže těchto cílů dosáhnout sama, ale 
že musí být integrována do širšího 
přístupu, který sloučí zahraniční
a bezpečnostní politiku, obchodní politiku
a veškeré další nástroje v oblasti politiky 
vnější činnosti; konstatuje, že zásadní je 
soudržnost mezi těmito jednotlivými 
složkami vnější činnosti EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Marietje Schaake

Návrh stanoviska
Bod -1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1b. konstatuje, že rámec pro rozvojovou 
pomoc musí stanovit vlády a že jde v první 
řadě o úkol veřejného sektoru; uznává 
však, že soukromý sektor také hraje při 
posilování ekonomik třetích zemí
a zlepšování jejich přístupu ke kapitálu
významnou úlohu;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Enrico Gasbarra

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že úloha soukromého sektoru
v oblasti rozvoje je v době, kdy se snižují 
rozpočty na pomoc, stále významnější
a zaměřuje se na politické priority, 
domnívá se, že zapojení EU do rozvoje 
společně se soukromým sektorem musí 
podléhat mezinárodně uznávaným zásadám 
účinnosti rozvoje;

1. konstatuje, že úloha soukromého sektoru
v oblasti rozvoje je v době, kdy se snižují 
rozpočty na pomoc, stále významnější
a zaměřuje se na politické priority, 
domnívá se, že zapojení EU do rozvoje 
společně se soukromým sektorem musí 
podléhat mezinárodně uznávaným zásadám 
účinnosti rozvoje, udržitelnosti a rovnosti;

Or. it

Pozměňovací návrh 6
Aldo Patriciello

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že úloha soukromého sektoru
v oblasti rozvoje je v době, kdy se snižují 
rozpočty na pomoc, stále významnější
a zaměřuje se na politické priority, 
domnívá se, že zapojení EU do rozvoje 
společně se soukromým sektorem musí 
podléhat mezinárodně uznávaným 
zásadám účinnosti rozvoje;

1. konstatuje, že úloha soukromého sektoru
v oblasti rozvoje je v době, kdy se snižují 
rozpočty na pomoc, stále významnější
a zaměřuje se na politické priority, 
domnívá se, že zapojení EU do rozvoje 
společně se soukromým sektorem se musí 
řídit mezinárodně uznávanými zásadami
účinnosti rozvoje;

Or. it

Pozměňovací návrh 7
Davor Ivo Stier

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že úloha soukromého 
sektoru v oblasti rozvoje je v době, kdy se 
snižují rozpočty na pomoc, stále 

1. konstatuje, že soukromý sektor 
poskytuje v rozvojových zemích přibližně 
90 % pracovních míst, a má tedy klíčovou 
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významnější a zaměřuje se na politické 
priority, domnívá se, že zapojení EU do 
rozvoje společně se soukromým sektorem 
musí podléhat mezinárodně uznávaným 
zásadám účinnosti rozvoje;

roli při podpoře vytváření udržitelného 
hospodářského růstu a snižování 
chudoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

konstatuje, že úloha soukromého sektoru
v oblasti rozvoje je v době, kdy se snižují 
rozpočty na pomoc, stále významnější
a zaměřuje se na politické priority, 
domnívá se, že zapojení EU do rozvoje 
společně se soukromým sektorem musí 
podléhat mezinárodně uznávaným zásadám 
účinnosti rozvoje;

konstatuje, že znovunabytí světové vedoucí 
úlohy EU v boji proti chudobě a v podpoře 
udržitelného rozvoje má strategický 
význam a že úloha soukromého sektoru
v oblasti rozvoje je v době, kdy se snižují 
rozpočty na pomoc, stále významnější
a zaměřuje se na politické priority, 
domnívá se, že zapojení EU do rozvoje 
společně se soukromým sektorem musí 
podléhat mezinárodně uznávaným zásadám 
účinnosti a účelnosti rozvojových politik
a programů;

Or. es

Pozměňovací návrh 9
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že pojem „soukromého 
sektoru“ je velmi široký a zahrnuje 
nadnárodní společnosti i vnitrostátní 
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podniky v oblasti výroby i služeb, 
bankovní a finanční sektor, organizace 
pracovníků a zaměstnanců a nevládní 
organizace a že každá z těchto skupin má 
vlastní priority, zásady a cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Davor Ivo Stier

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. konstatuje, že MSP v rozvojových 
zemích často čelí mnohem výraznějšímu 
regulačnímu břemenu než v rámci EU
a že často působí v neformální ekonomice
a nemají právní ochranu a přístup
k úvěrům; upozorňuje na to, že klíčovou 
podmínkou podpory udržitelného rozvoje 
je vytvoření prostředí příznivého pro
soukromé iniciativy a povzbuzujícího
k rozvoji bank a dalších úvěrových 
institucí, které mají zdroje, jež mohou 
využívat pro úvěry, a korektně 
vyhodnocují úvěrové riziko v sektoru 
MSP;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. připomíná, že rozvoj je mnohem více 
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než hospodářský růst a že aktivity 
soukromého sektoru musí být po 
konzultacích a v dohodě s komunitami, na 
které je cíleno, pečlivě zasazeny do 
souboru určitých podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Enrico Gasbarra

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná, že podle článku 208 
Smlouvy o fungování Evropské unie musí 
společná evropská obchodní politika 
zohledňovat zásadu soudržnosti politik ve 
prospěch rozvoje, a domnívá se, že tato 
zásada musí být výslovně uváděna ve 
všech dohodách EU o obchodu
a investicích;

2. připomíná, že podle článku 208 
Smlouvy o fungování Evropské unie musí 
společná evropská obchodní politika 
zohledňovat zásadu soudržnosti politik ve 
prospěch rozvoje, a domnívá se, že tato 
zásada musí být výslovně uváděna ve 
všech dohodách EU o obchodu
a investicích a v jejím duchu se také 
musejí nést hlavní vnitřní opatření
v oblasti průmyslu, životního prostředí
a vnitřního trhu;

Or. it

Pozměňovací návrh 13
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná, že podle článku 208 
Smlouvy o fungování Evropské unie musí 
společná evropská obchodní politika 
zohledňovat zásadu soudržnosti politik ve 
prospěch rozvoje, a domnívá se, že tato 
zásada musí být výslovně uváděna ve 

2. připomíná, že podle článku 208 
Smlouvy o fungování Evropské unie musí 
společná evropská obchodní politika 
zohledňovat zásadu soudržnosti politik ve 
prospěch rozvoje, a domnívá se, že tato 
zásada musí být výslovně uváděna ve 



AM\1060605CS.doc 9/40 PE557.138v01-00

CS

všech dohodách EU o obchodu
a investicích;

všech dohodách EU o obchodu
a investicích, přičemž Komise musí 
zároveň posilovat mechanismy nezbytné 
ke koordinaci všech politik EU, tedy jak 
vnitřních, tak vnějších;

Or. es

Pozměňovací návrh 14
Lola Sánchez Caldentey

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná, že podle článku 208 
Smlouvy o fungování Evropské unie musí
společná evropská obchodní politika 
zohledňovat zásadu soudržnosti politik ve 
prospěch rozvoje, a domnívá se, že tato 
zásada musí být výslovně uváděna ve 
všech dohodách EU o obchodu
a investicích;

2. zdůrazňuje, že obchodní, investiční
a rozvojové politiky EU jsou vzájemně 
propojené a mají přímý dopad na 
rozvojové země; připomíná, že společná 
evropská obchodní politika zohledňuje 
podle článku 208 Smlouvy o fungování 
Evropské unie zásadu soudržnosti politik 
ve prospěch rozvoje, která vyžaduje, aby 
byly v rámci politik, které mohou mít 
dopad na rozvojové země, zohledňovány 
cíle rozvojové spolupráce; a domnívá se, 
že tato zásada musí být výslovně uváděna 
ve všech dohodách EU o obchodu
a investicích;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Davor Ivo Stier

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná, že podle článku 208 
Smlouvy o fungování Evropské unie musí 
společná evropská obchodní politika 

2. připomíná, že podle článku 208 
Smlouvy o fungování Evropské unie musí 
společná evropská obchodní politika 
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zohledňovat zásadu soudržnosti politik ve 
prospěch rozvoje, a domnívá se, že tato 
zásada musí být výslovně uváděna ve 
všech dohodách EU o obchodu
a investicích;

zohledňovat zásadu soudržnosti politik ve 
prospěch rozvoje, a domnívá se, že tato 
zásada musí být dodržována ve všech 
dohodách EU o obchodu a investicích;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Marietje Schaake

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že je třeba prozkoumat, 
jak by mohl být soukromý sektor dále 
zapojen do rámce evropské politiky 
sousedství, aby pomohl vytvářet 
ekonomický růst a pracovní místa
v sousedství Evropy, např. prostřednictvím 
sdílení odborných znalostí v oblasti 
poskytování přístupu ke kapitálu;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Lola Sánchez Caldentey

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. připomíná, že soukromé financování 
nelze považovat za náhradu financování
z veřejných zdrojů a že soukromý sektor 
nemůže a neměl by zastupovat vlády, 
pokud jde o plnění jejich povinnosti 
chránit lidská práva a investovat do 
zajišťování základních služeb, jako je 
zdravotnictví a vzdělávání;
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Or. en

Pozměňovací návrh 18
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že zásadní pro 
hospodářský rozvoj mnoha rozvíjejících se 
zemí jsou smlouvy, které chrání
a povzbuzují mezinárodní soukromé 
investice; konstatuje, že ochrana právního 
státu v dotčených zemích je základní 
podmínkou růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. připomíná rovněž, že EU se zavázala 
zohledňovat ve všech svých politikách 
rovnost žen a mužů a že je důležité zajistit, 
aby měli muži i ženy stejný prospěch ze 
sociálních změn, hospodářského růstu
a vytváření důstojných pracovních míst
a aby bylo skoncováno s diskriminací
a docházelo k podpoře dodržování práv 
žen ve světě;

Or. es

Pozměňovací návrh 20
Enrico Gasbarra
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Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že stávající postupy EU na 
posilování soukromých financí za pomoci 
oficiální rozvojové pomoci se ukázaly být 
neúčinné kvůli nejasnostem v oblasti 
adicionality, transparentnosti, 
odpovědnosti, vlastní odpovědnosti, 
souladu s prioritami dané země, 
udržitelnosti dluhu a následně dopadu na 
rozvoj;

3. zdůrazňuje, že stávající postupy EU na 
posilování soukromých financí za pomoci 
oficiální rozvojové pomoci se ukázaly být 
neúčinné kvůli nejasnostem v oblasti 
adicionality, transparentnosti, 
odpovědnosti, vlastní odpovědnosti, 
souladu s prioritami dané země, 
udržitelnosti dluhu a následně dopadu na 
rozvoj; v tomto ohledu připomíná, že 
účinné jsou nástroje solidarity
a udržitelnosti, jako jsou mikroúvěry, 
které by měla EU povzbuzovat
a podporovat jako osvědčené postupy;

Or. it

Pozměňovací návrh 21
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že stávající postupy EU na 
posilování soukromých financí za pomoci 
oficiální rozvojové pomoci se ukázaly být 
neúčinné kvůli nejasnostem v oblasti 
adicionality, transparentnosti, 
odpovědnosti, vlastní odpovědnosti, 
souladu s prioritami dané země, 
udržitelnosti dluhu a následně dopadu na 
rozvoj;

3. zdůrazňuje, že stávající postupy EU na 
posilování soukromých financí za pomoci 
oficiální rozvojové pomoci se neukázaly 
být dostatečně účinné; to je způsobeno 
tím, že její politiky nejsou vzájemně 
provázané, a zejména nejasnostmi, pokud 
jde o úlohu, kritéria a formy zapojení 
soukromého sektoru do rozvoje, dále 
nejasnostmi v oblasti adicionality, 
transparentnosti, odpovědnosti a účinného 
podávání zpráv, vlastní odpovědnosti, 
souladu s prioritami země, která je 
příjemcem, a udržitelnosti dluhu, což vede
k tomu, že soukromé financování má na 
rozvoj omezený dopad;
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Or. es

Pozměňovací návrh 22
Jan Zahradil
za skupinu ECR

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že stávající postupy EU na 
posilování soukromých financí za pomoci 
oficiální rozvojové pomoci se ukázaly být 
neúčinné kvůli nejasnostem v oblasti 
adicionality, transparentnosti, 
odpovědnosti, vlastní odpovědnosti, 
souladu s prioritami dané země, 
udržitelnosti dluhu a následně dopadu na 
rozvoj;

3. zdůrazňuje, že stávající postupy EU na 
posilování soukromých financí za pomoci 
oficiální rozvojové pomoci 
prostřednictvím diverzifikace a sdílení 
rizik se účinně potýkají se stávajícími 
výzvami a mobilizují větší množství 
zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Eleftherios Synadinos

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že stávající postupy EU na 
posilování soukromých financí za pomoci 
oficiální rozvojové pomoci se ukázaly být 
neúčinné kvůli nejasnostem v oblasti 
adicionality, transparentnosti, 
odpovědnosti, vlastní odpovědnosti, 
souladu s prioritami dané země, 
udržitelnosti dluhu a následně dopadu na 
rozvoj;

3. zdůrazňuje, že stávající postupy EU na 
posilování soukromých financí za pomoci 
oficiální rozvojové pomoci se ukázaly být 
neúčinné kvůli nejasnostem v oblasti 
adicionality, transparentnosti, 
odpovědnosti, vlastní odpovědnosti, 
souladu s prioritami dané země, 
udržitelnosti dluhu a následně dopadu na 
rozvoj, neboť v řadě zemí chybí jasně 
definovaný vnitrostátní legislativní rámec, 
zejména v případě projektů partnerství 
veřejného a soukromého sektoru (PPP), 
ale také z toho důvodu, že mnoho služeb
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v členských státech nefunguje
v dostatečném souladu s postupy EU;

Or. el

Pozměňovací návrh 24
Lola Sánchez Caldentey

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že stávající postupy EU na 
posilování soukromých financí za pomoci 
oficiální rozvojové pomoci se ukázaly být 
neúčinné kvůli nejasnostem v oblasti 
adicionality, transparentnosti, 
odpovědnosti, vlastní odpovědnosti, 
souladu s prioritami dané země, 
udržitelnosti dluhu a následně dopadu na 
rozvoj;

3. zdůrazňuje, že třebaže je nezbytné další 
financování, aby mohlo být čeleno výzvám
v oblasti udržitelného rozvoje, jsou 
možnosti soukromého sektoru, jak pomoci 
dosažení cílů v této oblasti, omezené;
zdůrazňuje, že stávající postupy EU na 
posilování soukromých financí za pomoci 
oficiální rozvojové pomoci se ukázaly být 
neúčinné kvůli nejasnostem v oblasti 
adicionality, transparentnosti, 
odpovědnosti, vlastní odpovědnosti, 
souladu s prioritami dané země, 
udržitelnosti dluhu a následně dopadu na 
rozvoj;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Davor Ivo Stier

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že stávající postupy EU na 
posilování soukromých financí za pomoci 
oficiální rozvojové pomoci se ukázaly být 
neúčinné kvůli nejasnostem v oblasti
adicionality, transparentnosti, 
odpovědnosti, vlastní odpovědnosti, 

3. zdůrazňuje, že stávající postupy EU na 
posilování soukromých financí za pomoci 
oficiální rozvojové pomoci lze zlepšit 
posílením adicionality, transparentnosti, 
odpovědnosti, vlastní odpovědnosti, 
souladu s prioritami dané země, 
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souladu s prioritami dané země, 
udržitelnosti dluhu a následně dopadu na 
rozvoj;

udržitelnosti dluhu a následně dopadu na 
rozvoj;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Marielle de Sarnez

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. má za to, že partnerství mezi 
Evropskou unií a rozvojovými zeměmi se 
musí řídit logikou koprodukce, aby bylo 
výhodné pro obě strany;

Or. fr

Pozměňovací návrh 27
Marielle de Sarnez

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. má za to, že rozvojové politiky musí 
přinést konkrétní odpovědi, pokud jde
o infrastrukturu, investice, financování
a udržitelné řízení přírodních zdrojů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 28
Marielle de Sarnez

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. má za to, že obchodní politiky musí 
působit ve prospěch hospodářského 
rozvoje;

Or. fr

Pozměňovací návrh 29
Ivan Jakovčić

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je třeba, aby obchodní 
politika EU respektovala politický prostor 
rozvojových zemí s cílem zachovat 
výrazná dovozní cla, jež usnadňují tvorbu 
kvalifikovaných a důstojných pracovních 
míst v místních výrobních a zemědělsko-
zpracovatelských odvětvích, jež mohou 
pomoci dosáhnout vyšší domácí přidané 
hodnoty, průmyslového růstu
a diverzifikace, což jsou hlavní složky 
hospodářského a sociálního vzestupu;

4. zdůrazňuje, že je třeba, aby obchodní 
politika EU respektovala politický
a ekonomický prostor rozvojových zemí
s cílem zachovat výrazná dovozní cla, jež 
usnadňují tvorbu kvalifikovaných
a důstojných pracovních míst v místních 
výrobních a zemědělsko- zpracovatelských 
odvětvích, jež mohou pomoci dosáhnout 
vyšší domácí přidané hodnoty, 
průmyslového růstu a diverzifikace, což 
jsou hlavní složky hospodářského
a sociálního vzestupu;

Or. hr

Pozměňovací návrh 30
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je třeba, aby obchodní 
politika EU respektovala politický prostor 
rozvojových zemí s cílem zachovat 
výrazná dovozní cla, jež usnadňují tvorbu 
kvalifikovaných a důstojných pracovních 

4. zdůrazňuje, že je třeba, aby obchodní 
politika EU respektovala politický prostor 
rozvojových zemí s cílem zachovat 
výrazná dovozní cla, jež usnadňují tvorbu 
kvalifikovaných a důstojných pracovních 
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míst v místních výrobních a zemědělsko-
zpracovatelských odvětvích, jež mohou 
pomoci dosáhnout vyšší domácí přidané 
hodnoty, průmyslového růstu
a diverzifikace, což jsou hlavní složky 
hospodářského a sociálního vzestupu;

míst v místních výrobních a zemědělsko-
zpracovatelských odvětvích, jež mohou 
pomoci dosáhnout vyšší domácí přidané 
hodnoty, průmyslového růstu
a diverzifikace, což jsou hlavní složky 
hospodářského a sociálního vzestupu 
podporujícího začlenění;

Or. es

Pozměňovací návrh 31
Jan Zahradil
za skupinu ECR

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je třeba, aby obchodní 
politika EU respektovala politický prostor 
rozvojových zemí s cílem zachovat 
výrazná dovozní cla, jež usnadňují tvorbu 
kvalifikovaných a důstojných pracovních 
míst v místních výrobních a zemědělsko-
zpracovatelských odvětvích, jež mohou 
pomoci dosáhnout vyšší domácí přidané 
hodnoty, průmyslového růstu
a diverzifikace, což jsou hlavní složky 
hospodářského a sociálního vzestupu;

4. zdůrazňuje, že je třeba, aby obchodní 
politika EU respektovala politický prostor 
rozvojových zemí – zejména nejméně 
rozvinutých zemí – s cílem zachovat 
výrazná dovozní cla, jež usnadňují tvorbu 
kvalifikovaných a důstojných pracovních 
míst v místních výrobních a zemědělsko-
zpracovatelských odvětvích, jež mohou 
pomoci dosáhnout vyšší domácí přidané 
hodnoty, průmyslového růstu
a diverzifikace, což jsou hlavní složky 
hospodářského a sociálního vzestupu;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Jan Zahradil
za skupinu ECR

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je třeba, aby obchodní 
politika EU respektovala politický prostor 
rozvojových zemí s cílem zachovat 
výrazná dovozní cla, jež usnadňují tvorbu 
kvalifikovaných a důstojných pracovních 
míst v místních výrobních a zemědělsko-
zpracovatelských odvětvích, jež mohou 
pomoci dosáhnout vyšší domácí přidané 
hodnoty, průmyslového růstu
a diverzifikace, což jsou hlavní složky 
hospodářského a sociálního vzestupu;

4. zdůrazňuje, že je třeba, aby obchodní 
politika EU respektovala politický prostor 
rozvojových zemí s cílem stanovit zvláštní
dovozní cla, jež usnadní tvorbu 
kvalifikovaných a důstojných pracovních 
míst v místních výrobních a zemědělsko-
zpracovatelských odvětvích, jež mohou 
pomoci dosáhnout vyšší domácí přidané 
hodnoty, průmyslového růstu
a diverzifikace, což jsou hlavní složky 
hospodářského a sociálního vzestupu;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Jan Zahradil
za skupinu ECR

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je třeba, aby obchodní 
politika EU respektovala politický prostor 
rozvojových zemí s cílem zachovat 
výrazná dovozní cla, jež usnadňují tvorbu 
kvalifikovaných a důstojných pracovních 
míst v místních výrobních a zemědělsko-
zpracovatelských odvětvích, jež mohou 
pomoci dosáhnout vyšší domácí přidané 
hodnoty, průmyslového růstu
a diverzifikace, což jsou hlavní složky 
hospodářského a sociálního vzestupu;

4. zdůrazňuje, že je třeba, aby obchodní 
politika EU respektovala politický prostor 
rozvojových zemí s cílem zachovat 
výrazná dovozní cla, jež usnadňují tvorbu 
kvalifikovaných a důstojných pracovních 
míst v místních výrobních a zemědělsko-
zpracovatelských odvětvích, jež mohou 
pomoci dosáhnout vyšší domácí přidané 
hodnoty, konkurenceschopnosti, 
průmyslového růstu a diverzifikace, což 
jsou hlavní složky hospodářského
a sociálního vzestupu;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Jan Zahradil
za skupinu ECR
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Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je třeba, aby obchodní 
politika EU respektovala politický prostor 
rozvojových zemí s cílem zachovat 
výrazná dovozní cla, jež usnadňují tvorbu 
kvalifikovaných a důstojných pracovních 
míst v místních výrobních a zemědělsko-
zpracovatelských odvětvích, jež mohou 
pomoci dosáhnout vyšší domácí přidané 
hodnoty, průmyslového růstu
a diverzifikace, což jsou hlavní složky 
hospodářského a sociálního vzestupu;

4. zdůrazňuje, že je třeba, aby obchodní 
politika EU respektovala politický prostor 
rozvojových zemí s cílem zachovat 
výrazná dovozní cla, jež usnadňují tvorbu 
kvalifikovaných a důstojných pracovních 
míst v místních výrobních a zemědělsko-
zpracovatelských odvětvích, jež mohou 
pomoci dosáhnout vyšší domácí přidané 
hodnoty, průmyslového růstu
a diverzifikace, což jsou hlavní složky 
hospodářského a sociálního vzestupu
a předstupeň budoucích vývozních výkonů
v rámci globálního obchodního systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Lola Sánchez Caldentey

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je třeba, aby obchodní 
politika EU respektovala politický prostor 
rozvojových zemí s cílem zachovat 
výrazná dovozní cla, jež usnadňují tvorbu 
kvalifikovaných a důstojných pracovních 
míst v místních výrobních a zemědělsko-
zpracovatelských odvětvích, jež mohou 
pomoci dosáhnout vyšší domácí přidané 
hodnoty, průmyslového růstu
a diverzifikace, což jsou hlavní složky 
hospodářského a sociálního vzestupu;

4. zdůrazňuje, že je třeba, aby obchodní 
politika EU respektovala politický prostor 
rozvojových zemí s cílem zachovat 
výrazná dovozní cla, jež usnadňují tvorbu 
kvalifikovaných a důstojných pracovních 
míst v místních výrobních a zemědělsko-
zpracovatelských odvětvích, jež mohou 
pomoci dosáhnout vyšší domácí přidané 
hodnoty, průmyslového růstu
a diverzifikace, což jsou hlavní složky 
hospodářského a sociálního vzestupu; 
vyzývá Evropskou unii a její členské státy, 
aby prosazovaly konkrétní opatření
v zájmu toho, aby byly nadnárodní 
společnosti zdaňovány podle předpisů 
země, kde využívají zdroje nebo ve které 



PE557.138v01-00 20/40 AM\1060605CS.doc

CS

vytvářejí svůj příjem;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Davor Ivo Stier

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je třeba, aby obchodní 
politika EU respektovala politický prostor 
rozvojových zemí s cílem zachovat výrazná 
dovozní cla, jež usnadňují tvorbu 
kvalifikovaných a důstojných pracovních 
míst v místních výrobních a zemědělsko-
zpracovatelských odvětvích, jež mohou 
pomoci dosáhnout vyšší domácí přidané 
hodnoty, průmyslového růstu
a diverzifikace, což jsou hlavní složky 
hospodářského a sociálního vzestupu;

4. zdůrazňuje, že je třeba, aby obchodní
a rozvojová politika EU podporovala
tvorbu kvalifikovaných a důstojných 
pracovních míst v místních výrobních
a zemědělsko- zpracovatelských odvětvích, 
jež mohou pomoci dosáhnout vyšší domácí 
přidané hodnoty, průmyslového růstu
a diverzifikace, což jsou hlavní složky 
hospodářského a sociálního vzestupu;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Davor Ivo Stier

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. povzbuzuje EU, aby plně využívala 
strategii pomoc na podporu obchodu
a další rozvojové nástroje za účelem 
podpory technické pomoci pro obchod, 
budování kapacit a služeb na podporu 
obchodu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 38
Eleftherios Synadinos

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. Unie může přispívat k politice rozvoje 
rozvojových zemí cílenými ekonomickými
a obchodními kroky, technickou
a finanční spoluprací a víceletými 
programy spolupráce či tematicky 
zaměřenými programy;

Or. el

Pozměňovací návrh 39
Eleftherios Synadinos

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. v rámci spolupráce mezi EU
a rozvojovými zeměmi mohou být 
zapojeny mezinárodní organizace, a to za 
podmínky, že řádně dodržují právní 
předpisy Unie a zásady cíle, na kterých je 
založena vnější činnost Unie;

Or. el

Pozměňovací návrh 40
Aldo Patriciello

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá k přijetí opatření na podporu 
rozvojových strategií, za něž budou 
odpovědné přímo podporované státy a jež 
budou utvářet příspěvek soukromého 
sektoru k rozvoji tím, že podpoří místní 
mikropodniky, malé a střední podniky
a místní dodavatelské firmy, které jsou 
nezbytné pro místní rozvoj a mohou posílit 
kapacitu rozvojových zemí, pokud jde
o uvolňování domácích příjmů, boj proti 
daňovým podvodům a daňovým únikům
a snižování měnové volatility a volatility 
cen komodit, které ohrožují přístup
k hodnotovým řetězcům;

(Netýká se českého znění.)

Or. it

Pozměňovací návrh 41
Jan Zahradil
za skupinu ECR

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá k přijetí opatření na podporu 
rozvojových strategií, za něž budou 
odpovědné přímo podporované státy a jež 
budou utvářet příspěvek soukromého 
sektoru k rozvoji tím, že podpoří místní 
mikropodniky, malé a střední podniky
a místní dodavatelské firmy, které jsou 
nezbytné pro místní rozvoj a mohou posílit 
kapacitu rozvojových zemí, pokud jde
o uvolňování domácích příjmů, boj proti 
daňovým podvodům a daňovým únikům
a snižování měnové volatility a volatility 
cen komodit, které ohrožují přístup
k hodnotovým řetězcům;

5. vyzývá k přijetí opatření na podporu 
rozvojových strategií, jež budou utvářet 
příspěvek soukromého sektoru k rozvoji 
tím, že podpoří místní mikropodniky, malé
a střední podniky a místní dodavatelské 
firmy, které jsou nezbytné pro místní 
rozvoj a mohou posílit kapacitu 
rozvojových zemí, pokud jde o uvolňování 
domácích příjmů, boj proti daňovým 
podvodům a daňovým únikům a snižování 
měnové volatility a volatility cen komodit, 
které ohrožují přístup k hodnotovým 
řetězcům;

Or. en
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Pozměňovací návrh 42
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá k přijetí opatření na podporu 
rozvojových strategií, za něž budou 
odpovědné přímo podporované státy a jež 
budou utvářet příspěvek soukromého 
sektoru k rozvoji tím, že podpoří místní 
mikropodniky, malé a střední podniky
a místní dodavatelské firmy, které jsou 
nezbytné pro místní rozvoj a mohou posílit 
kapacitu rozvojových zemí, pokud jde
o uvolňování domácích příjmů, boj proti 
daňovým podvodům a daňovým únikům
a snižování měnové volatility a volatility 
cen komodit, které ohrožují přístup
k hodnotovým řetězcům;

5. vyzývá k přijetí opatření na podporu 
rozvojových strategií, za něž budou 
odpovědné přímo podporované státy a jež 
budou utvářet příspěvek soukromého 
sektoru k rozvoji tím, že vytvoří aliance 
podobně orientovaných subjektů, které
zvýší potenciál místních mikropodniků
a malých a středních podniků, aby tak 
mohly na místě vytvářet důstojná pracovní 
místa, přičemž prioritou je přínos žen
k hospodářskému rozvoji, zejména ve 
venkovských oblastech, což jsou prvky
nezbytné pro místní rozvoj;

Or. es

Pozměňovací návrh 43
Eleftherios Synadinos

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá k přijetí opatření na podporu 
rozvojových strategií, za něž budou 
odpovědné přímo podporované státy a jež 
budou utvářet příspěvek soukromého 
sektoru k rozvoji tím, že podpoří místní 
mikropodniky, malé a střední podniky
a místní dodavatelské firmy, které jsou 
nezbytné pro místní rozvoj a mohou posílit 
kapacitu rozvojových zemí, pokud jde
o uvolňování domácích příjmů, boj proti 
daňovým podvodům a daňovým únikům

5. vyzývá k přijetí opatření na podporu 
rozvojových strategií, za něž budou 
odpovědné přímo podporované státy a jež 
budou utvářet příspěvek soukromého 
sektoru k rozvoji tím, že podpoří místní 
mikropodniky, malé a střední podniky
a místní dodavatelské firmy, posílí vysoké 
školy a soukromé instituce působící
v oblasti výzkumu a vývoje a zapojí, pokud 
jde o technické aspekty a informační 
technologie, sdružení řemeslníků, 
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a snižování měnové volatility a volatility 
cen komodit, které ohrožují přístup
k hodnotovým řetězcům;

průmyslu a podniků, která jsou nezbytná
pro místní rozvoj a mohou posílit kapacitu 
rozvojových zemí, pokud jde o uvolňování 
domácích příjmů, boj proti daňovým 
podvodům a daňovým únikům a snižování 
měnové volatility a volatility cen komodit, 
které ohrožují přístup k hodnotovým 
řetězcům;

Or. el

Pozměňovací návrh 44
Lola Sánchez Caldentey

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá k přijetí opatření na podporu 
rozvojových strategií, za něž budou 
odpovědné přímo podporované státy a jež 
budou utvářet příspěvek soukromého 
sektoru k rozvoji tím, že podpoří místní 
mikropodniky, malé a střední podniky
a místní dodavatelské firmy, které jsou 
nezbytné pro místní rozvoj a mohou posílit 
kapacitu rozvojových zemí, pokud jde
o uvolňování domácích příjmů, boj proti 
daňovým podvodům a daňovým únikům
a snižování měnové volatility a volatility 
cen komodit, které ohrožují přístup
k hodnotovým řetězcům;

5. vyzývá k přijetí opatření na podporu 
rozvojových strategií, za něž budou 
odpovědné přímo podporované státy a jež 
budou utvářet příspěvek soukromého 
sektoru k rozvoji tím, že podpoří místní
mikropodniky, malé a střední podniky
a místní dodavatelské firmy, které jsou 
nezbytné pro místní rozvoj a mohou posílit 
kapacitu rozvojových zemí, pokud jde
o uvolňování domácích příjmů, boj proti 
daňovým podvodům a daňovým únikům
a snižování měnové volatility a volatility 
cen komodit, které ohrožují přístup
k hodnotovým řetězcům; zdůrazňuje rizika 
podpory společností EU prostřednictvím 
rozvojové politiky, neboť jsou potřeba 
další zdroje pro rozvoj a zároveň 
zvyšování pomoci navázané na dodávky 
evropského zboží a služeb představuje 
hrozbu;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Davor Ivo Stier
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Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá k přijetí opatření na podporu 
rozvojových strategií, za něž budou 
odpovědné přímo podporované státy a jež 
budou utvářet příspěvek soukromého 
sektoru k rozvoji tím, že podpoří místní 
mikropodniky, malé a střední podniky
a místní dodavatelské firmy, které jsou 
nezbytné pro místní rozvoj a mohou posílit 
kapacitu rozvojových zemí, pokud jde
o uvolňování domácích příjmů, boj proti 
daňovým podvodům a daňovým únikům
a snižování měnové volatility a volatility 
cen komodit, které ohrožují přístup
k hodnotovým řetězcům;

5. vyzývá k přijetí opatření na podporu 
rozvojových strategií, jež budou utvářet 
příspěvek soukromého sektoru k rozvoji 
tím, že podpoří místní mikropodniky, malé
a střední podniky a místní dodavatelské 
firmy, které jsou nezbytné pro místní 
rozvoj a mohou posílit kapacitu 
rozvojových zemí, pokud jde o uvolňování 
domácích příjmů, boj proti daňovým 
podvodům a daňovým únikům, zajištění 
právní jistoty investic a snižování měnové 
volatility a volatility cen komodit, které 
ohrožují přístup k hodnotovým řetězcům;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Jan Zahradil
za skupinu ECR

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že EU je hlavním 
světovým poskytovatelem programu 
pomoci na podporu obchodu, jehož 
hlavními prioritami je povzbuzování 
vztahů mezi podniky a podpora výrobních 
kapacit a obchodních kapacit
v rozvojových zemích;

Or. en
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Pozměňovací návrh 47
Davor Ivo Stier

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že je zásadně důležité 
zajistit, aby byly do obchodních
a investičních dohod s rozvojovými 
zeměmi zahrnuty mechanismy ochrany 
investorů, aby byla poskytnuta 
odpovídající právní jistota a zajištění 
ochrany vlastnických práv, a to s cílem 
přilákat do rozvojových zemí investice
a mezinárodní soukromé zdroje financí;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že úsilí o posílení 
schopností rozvojových zemí mobilizovat 
jak vnější, tak domácí soukromé zdroje 
musí nezbytně doprovázet opatření 
zaměřená na vytváření prostředí 
příznivého k podnikání a odpovědnému 
investování podporujícímu udržitelný 
rozvoj, přičemž je nutné začít vymýcením 
politické korupce a spravedlivým 
zdaněním, což musí být doprovázeno
odhodlaným bojem proti podvodům, 
daňovým únikům a daňovým rájům, 
následně je nutné začít odbourávat 
správní omezení a zahájit odbornou 
přípravu a zvyšování dovedností osob 
působících v obchodu a v neposlední řadě 
pak zajistit, že podniky budou odpovědné 
za dopad své činnosti na snižování 
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chudoby, nerovnost a environmentální 
udržitelnost;

Or. es

Pozměňovací návrh 49
Marine Le Pen

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby vyhodnocovala 
rizika korupce a zpronevěry finančních 
prostředků přidělených v rámci přímé 
pomoci či půjček;

Or. fr

Pozměňovací návrh 50
Marielle de Sarnez

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vybízí k rozvoji partnerství mezi 
africkými a evropskými podniky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 51
Marielle de Sarnez

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. vybízí Evropskou unii a rozvojové 
země, aby podporovaly 
konkurenceschopnost mikropodniků
a MSP a ustavování spolupráce mezi 
malými podniky členských států
a rozvojových zemí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 52
Marielle de Sarnez

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. vyzývá Evropskou investiční banku 
(EIB), aby soustředila finanční prostředky 
určené pro rozvojové země do rozvoje 
infrastruktur a aby v součinnosti
s Africkou rozvojovou bankou (ARB) 
financovala dlouhodobé investice, které 
slouží hospodářskému rozvoji;

Or. fr

Pozměňovací návrh 53
Aldo Patriciello

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá k přezkumu stávajících 
obchodních a investičních dohod s cílem 
identifikovat ty oblasti, které by mohly mít 
negativní dopad na rozvoj, zejména pak 
ustanovení o právech duševního 

(Netýká se českého znění.)
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vlastnictví;

Or. it

Pozměňovací návrh 54
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá k přezkumu stávajících 
obchodních a investičních dohod s cílem 
identifikovat ty oblasti, které by mohly mít 
negativní dopad na rozvoj, zejména pak 
ustanovení o právech duševního 
vlastnictví;

6. vyzývá k důkladnému posouzení
stávajících obchodních a investičních 
dohod s cílem identifikovat ty oblasti, které 
by mohly mít ať už jako přímý, nebo jako 
vedlejší důsledek negativní dopad na 
rozvoj, zejména pak ta ustanovení, která 
mohou mít dopad na všeobecný přístup ke 
zboží a službám obecného zájmu, jako 
jsou zboží a služby spojené se zdravím, 
vzděláváním, vodou, bojem proti hladu
a energetické chudobě a s rovností žen
a mužů;

Or. es

Pozměňovací návrh 55
Jan Zahradil
za skupinu ECR

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá k přezkumu stávajících 
obchodních a investičních dohod s cílem 
identifikovat ty oblasti, které by mohly mít 
negativní dopad na rozvoj, zejména pak 
ustanovení o právech duševního 
vlastnictví;

6. zdůrazňuje, že posílená ochrana
a vymáhání duševního vlastnictví pomáhá 
rozvojovým zemím vybudovat a rozvinout 
nezbytné rámce k povzbuzování a ochraně 
inovací a výzkumu, což je čím dále 
důležitější, neboť inovace a výzkum 
posilují mezinárodní obchodní hodnotové 
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řetězce;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Marine Le Pen

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá k přezkumu stávajících 
obchodních a investičních dohod s cílem 
identifikovat ty oblasti, které by mohly mít 
negativní dopad na rozvoj, zejména pak 
ustanovení o právech duševního 
vlastnictví;

6. vyzývá k přezkumu stávajících 
obchodních a investičních dohod s cílem 
identifikovat ty oblasti, které by mohly mít 
negativní dopad na rozvoj;

Or. fr

Pozměňovací návrh 57
Davor Ivo Stier

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá k přezkumu stávajících 
obchodních a investičních dohod s cílem 
identifikovat ty oblasti, které by mohly mít 
negativní dopad na rozvoj, zejména pak 
ustanovení o právech duševního 
vlastnictví;

6. vyzývá EU, aby identifikovala součásti 
své obchodní politiky, které mohou mít 
negativní vliv na rozvoj; v tomto ohledu 
trvá na tom, aby byl nový rozvojový rámec 
po roce 2015 plně zohledňován ve všech 
politikách EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Marietje Schaake



AM\1060605CS.doc 31/40 PE557.138v01-00

CS

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. požaduje, aby všechny podniky EU, 
plnily své závazky sociální odpovědnosti a 
v souladu s obecnými zásadami OSN 
dodržovaly lidská práva; naléhavě vyzývá 
Evropskou unii, aby hledala způsoby, jak 
posílit sociální odpovědnost podniků, 
např. zlepšením její viditelnosti a větším 
zohledněním společností, které se řídí 
pokyny sociální odpovědnosti podniků, na 
trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. navrhuje revizi stávajících a zlepšení 
budoucích kapitol o udržitelném rozvoji
v bilaterálních obchodních dohodách, a to
s cílem zahrnout povinný režim podávání 
zpráv ze strany soukromého sektoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Davor Ivo Stier

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje význam ochrany práv 
duševního vlastnictví na celém světě, 
přičemž je nutno zohledňovat zvláštní 
okolnosti v jednotlivých rozvojových 
zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. naléhavě vyzývá Komisi, aby v rámci 
dodavatelských řetězců nadále propagovala 
iniciativy v oblasti odpovědné těžby, 
kácení dřeva a získávání zdrojů komodit,
a to současně se soukromými systémy 
zaměřenými na udržitelnost, a aby posílila 
analýzu životního cyklu výrobků a procesů
z environmentálního a sociálního hlediska;

7. naléhavě v této souvislosti vyzývá 
Komisi, aby v rámci dodavatelských 
řetězců nadále propagovala iniciativy
v oblasti přírodních zdrojů a jejich 
využívání, zejména těžby, kácení dřeva, 
zdrojů energie a vody, a to současně se 
systémy podpory soukromého sektoru 
zaměřenými na udržitelnost, a aby zároveň 
posílila analýzu životního cyklu výrobků
a procesů z environmentálního a sociálního 
hlediska;

Or. es

Pozměňovací návrh 62
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. naléhavě vyzývá Komisi, aby v rámci 
dodavatelských řetězců nadále propagovala 

7. naléhavě vyzývá Komisi, aby v rámci 
dodavatelských řetězců nadále propagovala 
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iniciativy v oblasti odpovědné těžby, 
kácení dřeva a získávání zdrojů komodit,
a to současně se soukromými systémy 
zaměřenými na udržitelnost, a aby posílila 
analýzu životního cyklu výrobků a procesů
z environmentálního a sociálního hlediska;

iniciativy směřující k lepší kontrole 
textilního odvětví a v oblasti odpovědné 
těžby, kácení dřeva a získávání zdrojů 
komodit, a to současně se soukromými 
systémy zaměřenými na udržitelnost, a aby 
posílila analýzu životního cyklu výrobků
a procesů z environmentálního a sociálního 
hlediska;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Davor Ivo Stier

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. naléhavě vyzývá Komisi, aby v rámci 
dodavatelských řetězců nadále propagovala 
iniciativy v oblasti odpovědné těžby, 
kácení dřeva a získávání zdrojů komodit,
a to současně se soukromými systémy 
zaměřenými na udržitelnost, a aby posílila 
analýzu životního cyklu výrobků a procesů
z environmentálního a sociálního hlediska;

7. naléhavě vyzývá Komisi, aby v rámci 
dodavatelských řetězců nadále propagovala 
iniciativy v oblasti odpovědné těžby, 
kácení dřeva a získávání zdrojů komodit,
a to současně se soukromými systémy 
zaměřenými na udržitelnost, a aby posílila 
analýzu životního cyklu výrobků a procesů
z environmentálního a sociálního hlediska; 
vítá skutečnost, že široká škála podniků
a nadnárodních společností přijala 
kodexy chování, které podrobně určují 
normy pro sociální a environmentální 
chování jejich dodavatelských řetězců na 
celém světě;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. domnívá se, že investuje-li soukromý 
sektor pouze do projektů týkajících se 
vývozu surovin a přírodních zdrojů, je 
přinejmenším sporné, zda jde o příspěvek
k dosažení rozvojových cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Marietje Schaake

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyzývá k vypracování účinnějších 
standardů v oblasti transparentnosti
a odpovědnosti podniků EU vyvážejících 
technologie, které mohou být zneužity
k porušování lidských práv, napomáhání 
korupci nebo k ohrožení bezpečnostních 
zájmů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. trvá na tom, že je nutno systematicky 
uplatňovat nástroje, jako je Úmluva 
Mezinárodní organizace práce č. 169, 
směrnice OECD pro nadnárodní podniky, 
obecné zásady Organizace spojených 
národů v oblasti podnikání a lidských 
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práv a strategický rámec EU pro lidská 
práva a demokracii, a že jakékoli jejich 
porušení je nutno předkládat soudům
a nelze akceptovat beztrestnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 7 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7c. doporučuje opatrný přístup
k smíšenému financování a trvá na tom, 
aby mohly společnosti využívat finanční 
nástroje EU, jako jsou regionální 
investiční facility (LAIF a další) pouze 
tehdy, je-li zajištěno pravidelné 
monitorování toho, jak dodržují rozvojové 
cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Aldo Patriciello

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že je třeba, aby obchodní 
politika EU podporovala řádnou správu 
prostřednictvím závazného rámce, který 
zajistí, aby společnosti EU byly odpovědné 
za své činy v rozvojových zemích, pokud 
jde o normy v oblasti lidských práv, 
rovnosti žen a mužů, důstojné práce, 
odborových práv, ochrany životního 

(Netýká se českého znění.)
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prostředí, všeobecného přístupu ke 
kvalitním veřejným službám, sociální 
ochrany, veřejného a všeobecného 
zdravotní pojištění, všeobecného přístupu
k lékům a bezpečnosti potravin a výrobků.

Or. it

Pozměňovací návrh 69
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že je třeba, aby obchodní 
politika EU podporovala řádnou správu 
prostřednictvím závazného rámce, který 
zajistí, aby společnosti EU byly odpovědné 
za své činy v rozvojových zemích, pokud 
jde o normy v oblasti lidských práv, 
rovnosti žen a mužů, důstojné práce, 
odborových práv, ochrany životního 
prostředí, všeobecného přístupu ke 
kvalitním veřejným službám, sociální 
ochrany, veřejného a všeobecného 
zdravotní pojištění, všeobecného přístupu
k lékům a bezpečnosti potravin a výrobků.

8. zdůrazňuje, že je třeba, aby obchodní 
politika EU podporovala řádnou správu 
prostřednictvím závazného rámce, který 
zajistí, aby společnosti EU přispívaly
k hospodářskému růstu podporujícímu 
začlenění a byly odpovědné za své činy
v rozvojových zemích, pokud jde o normy
v oblasti lidských práv, rovnosti žen
a mužů, důstojné práce, odborových práv, 
ochrany životního prostředí, sociální 
ochrany, všeobecného přístupu ke 
kvalitnímu zboží a veřejným službám, a to 
se zvláštním zřetelem veřejné a všeobecné
zdravotní pojištění, všeobecný přístup
k lékům a bezpečnost potravin a výrobků.

Or. es

Pozměňovací návrh 70
Jan Zahradil
za skupinu ECR

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že je třeba, aby obchodní 8. zdůrazňuje, že je třeba, aby obchodní 
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politika EU podporovala řádnou správu 
prostřednictvím závazného rámce, který 
zajistí, aby společnosti EU byly odpovědné 
za své činy v rozvojových zemích, pokud 
jde o normy v oblasti lidských práv, 
rovnosti žen a mužů, důstojné práce, 
odborových práv, ochrany životního 
prostředí, všeobecného přístupu ke 
kvalitním veřejným službám, sociální 
ochrany, veřejného a všeobecného 
zdravotní pojištění, všeobecného přístupu
k lékům a bezpečnosti potravin a výrobků.

politika EU podporovala řádnou správu 
prostřednictvím dobrovolného rámce, 
který zajistí, aby společnosti EU byly 
odpovědné za své činy v rozvojových 
zemích, pokud jde o normy v oblasti 
lidských práv, rovnosti žen a mužů, 
důstojné práce, odborových práv, ochrany 
životního prostředí, všeobecného přístupu 
ke kvalitním veřejným službám, sociální 
ochrany, veřejného a všeobecného 
zdravotní pojištění, všeobecného přístupu
k lékům a bezpečnosti potravin a výrobků.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Marine Le Pen

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že je třeba, aby obchodní 
politika EU podporovala řádnou správu 
prostřednictvím závazného rámce, který 
zajistí, aby společnosti EU byly odpovědné 
za své činy v rozvojových zemích, pokud 
jde o normy v oblasti lidských práv, 
rovnosti žen a mužů, důstojné práce, 
odborových práv, ochrany životního 
prostředí, všeobecného přístupu ke 
kvalitním veřejným službám, sociální 
ochrany, veřejného a všeobecného 
zdravotní pojištění, všeobecného přístupu
k lékům a bezpečnosti potravin a výrobků.

8. zdůrazňuje, že je třeba, aby obchodní 
politika EU podporovala řádnou správu 
prostřednictvím závazného rámce, který 
zajistí, aby společnosti EU byly odpovědné 
za své činy v rozvojových zemích, pokud 
jde o zásady společné evropským národům
a normy stanovené partnerskými zeměmi, 
ochranu životního prostředí a bezpečnost 
potravin, zdraví a výrobků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 72
Davor Ivo Stier

Návrh stanoviska
Bod 8
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že je třeba, aby obchodní 
politika EU podporovala řádnou správu 
prostřednictvím závazného rámce, který 
zajistí, aby společnosti EU byly odpovědné 
za své činy v rozvojových zemích, pokud 
jde o normy v oblasti lidských práv, 
rovnosti žen a mužů, důstojné práce, 
odborových práv, ochrany životního 
prostředí, všeobecného přístupu ke 
kvalitním veřejným službám, sociální 
ochrany, veřejného a všeobecného 
zdravotní pojištění, všeobecného přístupu
k lékům a bezpečnosti potravin a výrobků.

8. zdůrazňuje význam obchodní
a rozvojové politiky EU pro podporu řádné 
správy, demokracie, lidských práv včetně 
pracovních práv a právního státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že soukromí investoři
v rozvojových zemích mají významný 
prospěch z dohod na ochranu investic, což 
vytváří riziko, že zisk bude kladen nad 
zájem o rozvoj, že to povede k neúčinné 
regulaci a posílí nespravedlivé obchodní 
vztahy; doporučuje proto z bilaterálních 
smluv o investicích, mechanismů řešení 
sporů mezi investorem a státem
a podobných ustanovení vyloučit 
rozvojové projekty financované 
soukromým sektorem, v neposlední řadě 
za účelem posílení domácího soudního 
systému, a vyzývá místo toho k používání 
vnitrostátních právních systémů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 74
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. naléhavě vyzývá k tomu, aby členské 
státy vypracovaly vnitrostátní plány pro 
obchod a lidská práva, aby účinně 
uplatňovaly základní zásady týkající se 
obchodu a lidských práv, které přijala
v roce 2011 OSN, a aby neprodleně začaly 
plnit závazky, které učinila Evropská rada
v roce 2013 v akčním plánu Evropské 
unie pro lidská práva a demokracii;

Or. es

Pozměňovací návrh 75
Marine Le Pen

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. trvá na tom, že evropské společnosti 
nemají nahrazovat veřejné služby 
partnerských zemí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 76
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Návrh stanoviska
Bod 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8b. obdobně zdůrazňuje, že je důležité 
svěřovat spotřebitelům práva, aby ze 
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spotřeby učinili politický akt i odpovědnou
a udržitelnou praxi; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby zavedla systémy 
sledovatelnosti výrobků, jakož i unijní 
registr podniků zapojených do evropských 
rozvojových projektů s cílem učinit jejich
činnost transparentnější, aby občané 
mohli monitorovat vnější činnost podniků 
EU a aby se zároveň usnadnilo šíření 
zkušeností v mezinárodním měřítku a, což 
je také důležité, došlo ke zviditelnění
a šíření dobrého obrazu našich podniků;

Or. es

Pozměňovací návrh 77
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Návrh stanoviska
Bod 8 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8c. konečně vyzývá Komisi také k tomu, 
aby podporovala vytváření fór pro 
koordinaci a setkávání podniků, veřejných 
orgánů a organizací občanské společnosti, 
jak v EU, tak v třetích zemích s cílem 
podpořit výměnu osvědčených postupů
a vytvářet synergie, které vedou k rozvoji;

Or. es


