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Tarkistus 1
Jan Zahradil
ECR-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
-1 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1. painottaa, että kehitysmaiden 
infrastruktuuriin, vesihuoltoon ja 
energia-alaan tarvitaan valtavia 
investointeja – arvioiden mukaan biljoona 
Yhdysvaltain dollaria vuodessa enemmän 
kuin nykyisin – ja että suurin osa tästä 
rahoituksesta on tarpeen tulla yksityiseltä 
sektorilta;

Or. en

Tarkistus 2
Marietje Schaake

Lausuntoluonnos
-1 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1. painottaa, että EU:n kehitysyhteistyön 
tärkeimpinä tavoitteina ovat köyhyyden 
vähentäminen ja hävittäminen, 
ihmisoikeuksien edistäminen, 
demokratian levittäminen ja 
vahvistaminen, hyvä hallintotapa ja 
oikeusvaltio; toteaa, että näiden 
tavoitteiden on ohjattava 
kehitysyhteistyötä;

Or. en

Tarkistus 3
Marietje Schaake
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Lausuntoluonnos
-1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1 a. korostaa, että 
kehitysyhteistyöpolitiikka ei voi saavuttaa 
näitä tavoitteita yksin, vaan se on 
integroitava laajempaan 
lähestymistapaan, johon kuuluvat ulko- ja 
turvallisuuspolitiikka, kauppapolitiikka ja 
muut ulkoisen toiminnan 
politiikkavälineet; pitää erittäin tärkeänä, 
että nämä EU:n ulkoisen toiminnan eri 
alat ovat sopusoinnussa;

Or. en

Tarkistus 4
Marietje Schaake

Lausuntoluonnos
-1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1 b. toteaa, että hallitusten on 
vahvistettava kehitysavun puitteet ja että 
julkisella sektorilla on niissä ensisijainen 
tehtävä; katsoo kuitenkin, että myös 
yksityisellä sektorilla on tärkeä rooli 
kolmansien maiden talouksien 
vahvistamisessa ja pääoman saannin 
parantamisessa;

Or. en

Tarkistus 5
Enrico Gasbarra

Lausuntoluonnos
1 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että yksityisen sektorin rooli 
kehitysyhteistyön alalla on kasvanut 
poliittisia tavoitteita tukevalla tavalla 
aikana, jona kehitysrahoitusta supistetaan 
jatkuvasti; katsoo, että EU:n ja yksityisen 
sektorin yhteistyöhön kehitysyhteistyön 
alalla on sovellettava kansainvälisesti 
hyväksyttyjä kehitysyhteistyön 
tuloksellisuuden periaatteita;

1. toteaa, että yksityisen sektorin rooli 
kehitysyhteistyön alalla on kasvanut 
poliittisia tavoitteita tukevalla tavalla 
aikana, jona kehitysrahoitusta supistetaan 
jatkuvasti; katsoo, että EU:n ja yksityisen 
sektorin yhteistyöhön kehitysyhteistyön 
alalla on sovellettava kansainvälisesti 
hyväksyttyjä kehitysyhteistyön 
tuloksellisuuden, kestävyyden ja tasa-
arvon periaatteita;

Or. it

Tarkistus 6
Aldo Patriciello

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että yksityisen sektorin rooli 
kehitysyhteistyön alalla on kasvanut 
poliittisia tavoitteita tukevalla tavalla 
aikana, jona kehitysrahoitusta supistetaan 
jatkuvasti; katsoo, että EU:n ja yksityisen 
sektorin yhteistyöhön kehitysyhteistyön 
alalla on sovellettava kansainvälisesti
hyväksyttyjä kehitysyhteistyön 
tuloksellisuuden periaatteita;

1. toteaa, että yksityisen sektorin rooli 
kehitysyhteistyön alalla on kasvanut 
poliittisia tavoitteita tukevalla tavalla 
aikana, jona kehitysrahoitusta supistetaan 
jatkuvasti; katsoo, että EU:n ja yksityisen 
sektorin yhteistyötä kehitysyhteistyön 
alalla on säänneltävä kansainvälisesti
hyväksytyillä kehitysyhteistyön 
tuloksellisuuden periaatteilla;

Or. it

Tarkistus 7
Davor Ivo Stier

Lausuntoluonnos
1 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että yksityisen sektorin rooli 
kehitysyhteistyön alalla on kasvanut 
poliittisia tavoitteita tukevalla tavalla
aikana, jona kehitysrahoitusta supistetaan 
jatkuvasti; katsoo, että EU:n ja yksityisen 
sektorin yhteistyöhön kehitysyhteistyön
alalla on sovellettava kansainvälisesti 
hyväksyttyjä kehitysyhteistyön 
tuloksellisuuden periaatteita;

1. toteaa, että kehitysmaiden työpaikoista 
noin 90 prosenttia sijaitsee 
yksityissektorilla, joka siten auttaa 
keskeisellä tavalla kestävän talouskasvun 
synnyttämisessä ja köyhyyden 
vähentämisessä;

Or. en

Tarkistus 8
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

toteaa, että yksityisen sektorin rooli 
kehitysyhteistyön alalla on kasvanut 
poliittisia tavoitteita tukevalla tavalla 
aikana, jona kehitysrahoitusta supistetaan 
jatkuvasti; katsoo, että EU:n ja yksityisen 
sektorin yhteistyöhön kehitysyhteistyön 
alalla on sovellettava kansainvälisesti 
hyväksyttyjä kehitysyhteistyön 
tuloksellisuuden periaatteita;

panee merkille, että on strategisesti 
tärkeää, että EU saa takaisin köyhyyden 
vähentämistä ja kestävää kehitystä 
koskevan johtavan asemansa maailmassa 
ja että yksityisen sektorin rooli 
kehitysyhteistyön alalla on kasvanut 
poliittisia tavoitteita tukevalla tavalla 
aikana, jona kehitysrahoitusta supistetaan 
jatkuvasti; katsoo, että EU:n ja yksityisen 
sektorin yhteistyöhön kehitysyhteistyön 
alalla on sovellettava kansainvälisesti 
hyväksyttyjä kehitysyhteistyöpolitiikkojen 
ja ohjelmien tuloksellisuutta ja 
vaikuttavuutta koskevia periaatteita;

Or. es

Tarkistus 9
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. painottaa, että ’yksityisen sektorin’ 
käsite on hyvin laaja ja sisältää sekä 
kansainvälisiä että kansallisia 
liikeyrityksiä tuotanto- ja palvelualalla, 
pankki- ja rahoitusalalla, työntekijöiden 
ja työnantajien järjestöjä ja 
kansalaisjärjestöjä, ja että kullakin niistä 
on omat prioriteettinsa, periaatteensa ja 
tavoitteensa;

Or. en

Tarkistus 10
Davor Ivo Stier

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. panee merkille, että kehitysmaiden 
pk-yritysten sääntelytaakka on usein 
paljon raskaampi kuin EU:n yritysten, ja 
ne toimivat usein epävirallisessa 
taloudessa ilman oikeussuojaa ja 
mahdollisuuksia luotonsaantiin; toteaa, 
että kestävän kehityksen edistämisen 
kannalta keskeistä on, että luodaan 
yksityisiä aloitteita varten yritystoimintaa 
suosiva toimintaympäristö ja 
kannustetaan sellaisten pankkien ja 
luottolaitosten kehittymistä, joilla on 
resurssit luotonantoon ja pk-alan 
luottoriskien asianmukaiseen arviointiin;

Or. en

Tarkistus 11
Ska Keller
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. muistuttaa, että kehitys on paljon 
muutakin kuin talouskasvua ja että 
yksityisen sektorin toimille on huolellisesti 
asetettava ehdot kuulemisen jälkeen ja 
toimien kohteena olevat yhteisöt 
huomioon ottaen;

Or. en

Tarkistus 12
Enrico Gasbarra

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. muistuttaa, että Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 208 
artiklan mukaan unionin yhteisessä 
kauppapolitiikassa on otettava huomioon 
kehitysyhteistyöpolitiikan 
yhdenmukaisuutta koskeva EU:n periaate; 
katsoo, että kaikissa EU:n kauppa- ja 
investointisopimuksissa on viitattava 
selkeästi kyseiseen periaatteeseen;

2. muistuttaa, että Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 208 
artiklan mukaan unionin yhteisessä 
kauppapolitiikassa on otettava huomioon 
kehitysyhteistyöpolitiikan 
yhdenmukaisuutta koskeva EU:n periaate; 
katsoo, että kaikissa EU:n kauppa- ja 
investointisopimuksissa on viitattava 
selkeästi kyseiseen periaatteeseen ja 
ilmoitettava teollisuutta, ympäristöä ja 
sisämarkkinoita koskevista keskeisistä 
kansallisista säännöksistä;

Or. it

Tarkistus 13
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Lausuntoluonnos
2 kohta



AM\1060605FI.doc 9/41 PE557.138v01-00

FI

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. muistuttaa, että Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 208 
artiklan mukaan unionin yhteisessä 
kauppapolitiikassa on otettava huomioon 
kehitysyhteistyöpolitiikan 
yhdenmukaisuutta koskeva EU:n periaate; 
katsoo, että kaikissa EU:n kauppa- ja 
investointisopimuksissa on viitattava 
selkeästi kyseiseen periaatteeseen;

2. muistuttaa, että Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
208 artiklan mukaan unionin yhteisessä 
kauppapolitiikassa on otettava huomioon 
kehitysyhteistyöpolitiikan 
yhdenmukaisuutta koskeva EU:n periaate; 
katsoo, että kaikissa EU:n kauppa- ja 
investointisopimuksissa on viitattava 
selkeästi kyseiseen periaatteeseen samalla 
kun komissio tehostaa kaikkien EU:n 
politiikkojen, sekä sisäisten että ulkoisten, 
koordinoinnissa tarvittavia mekanismeja;

Or. es

Tarkistus 14
Lola Sánchez Caldentey

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. muistuttaa, että Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 208 
artiklan mukaan unionin yhteisessä 
kauppapolitiikassa on otettava huomioon 
kehitysyhteistyöpolitiikan 
yhdenmukaisuutta koskeva EU:n periaate; 
katsoo, että kaikissa EU:n kauppa- ja 
investointisopimuksissa on viitattava 
selkeästi kyseiseen periaatteeseen;

2. korostaa, että EU:n kauppa-, 
investointi- ja kehityspolitiikka ovat 
yhteydessä toisiinsa ja niillä on suora 
vaikutus kehitysmaihin; muistuttaa, että 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 208 artiklan mukaan unionin 
yhteisessä kauppapolitiikassa on otettava 
huomioon kehitysyhteistyöpolitiikan 
yhdenmukaisuutta koskeva periaate, joka 
edellyttää, että kehitysyhteistyöpolitiikan 
tavoitteet otetaan huomioon toteutettaessa 
muita sellaisia politiikkoja, jotka voivat 
vaikuttaa kehitysmaihin; katsoo, että 
kaikissa EU:n kauppa- ja 
investointisopimuksissa on viitattava 
selkeästi kyseiseen periaatteeseen;

Or. en
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Tarkistus 15
Davor Ivo Stier

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. muistuttaa, että Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
208 artiklan mukaan unionin yhteisessä 
kauppapolitiikassa on otettava huomioon 
kehitysyhteistyöpolitiikan 
yhdenmukaisuutta koskeva EU:n periaate; 
katsoo, että kaikissa EU:n kauppa- ja 
investointisopimuksissa on viitattava 
selkeästi kyseiseen periaatteeseen;

2. muistuttaa, että Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
208 artiklan mukaan unionin yhteisessä 
kauppapolitiikassa on otettava huomioon 
kehitysyhteistyöpolitiikan 
yhdenmukaisuutta koskeva EU:n periaate; 
katsoo, että kaikissa EU:n kauppa- ja 
investointisopimuksissa on otettava 
huomioon kyseinen periaate;

Or. en

Tarkistus 16
Marietje Schaake

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. painottaa, että on selvitettävä, miten 
yksityinen sektori voidaan ottaa 
tiiviimmin mukaan Euroopan 
naapuruuspolitiikkaan, jotta edistetään 
talouskasvua ja työpaikkojen luomista 
Euroopan naapurialueilla esimerkiksi 
asiantuntemusta jakamalla tai 
tarjoamalla mahdollisuuksia saada 
pääomaa;

Or. en

Tarkistus 17
Lola Sánchez Caldentey
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Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. muistuttaa, että yksityistä rahoitusta 
ei voida pitää julkista rahoitusta 
korvaavana rahoituksena ja että 
yksityinen sektori ei voi eikä saa korvata 
hallitusten roolia ihmisoikeuksien 
suojelua koskevien velvoitteiden 
täyttämisessä tai investoinneissa 
peruspalvelujen, kuten terveydenhuollon 
ja koulutuksen, tarjoamiseen;

Or. en

Tarkistus 18
Ramon Tremosa i Balcells

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että sopimukset, joilla 
suojellaan ja houkutellaan kansainvälisiä 
yksityisiä investointeja, ovat keskeisen 
tärkeitä monien nousevan talouden 
maiden talouksien kehittymiselle; katsoo, 
että kansallisen oikeusvaltiojärjestelmän 
suojelu on äärimmäisen tärkeää kasvun 
kannalta;

Or. en

Tarkistus 19
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. muistuttaa myös EU:n sitoumuksesta 
valtavirtaistaa sukupuolinäkökulma 
kaikissa politiikoissaan ja siitä, että on 
tärkeää, että miehet ja naiset hyötyvät 
yhtäläisesti sosiaalisista muutoksista, 
talouskasvusta ja ihmisarvoisten 
työpaikkojen luomisesta ja että syrjintä 
poistetaan ja edistetään naisten 
oikeuksien kunnioittamista maailmassa;

Or. es

Tarkistus 20
Enrico Gasbarra

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että EU:n nykyinen tapa 
täydentää virallista kehitysrahoitusta 
yksityisellä rahoituksella on osoittautunut 
tehottomaksi johtuen täydentävyyteen, 
avoimuuteen, vastuullisuuteen, 
omistajuuteen, maakohtaisten 
painopisteiden huomioonottamiseen, 
kestävään velanhoitoon ja siten 
kehitysvaikutuksiin liittyvistä 
epäselvyyksistä;

3. toteaa, että EU:n nykyinen tapa 
täydentää virallista kehitysrahoitusta 
yksityisellä rahoituksella on osoittautunut 
tehottomaksi johtuen täydentävyyteen, 
avoimuuteen, vastuullisuuteen, 
omistajuuteen, maakohtaisten 
painopisteiden huomioonottamiseen, 
kestävään velanhoitoon ja siten 
kehitysvaikutuksiin liittyvistä 
epäselvyyksistä; panee merkille 
mikroluottojen ja muiden solidaarisuus-
ja kestävyysvälineiden tehokkuuden ja 
katsoo, että EU:n olisi edistettävä niitä 
esimerkkeinä hyvistä käytännöistä;

Or. it

Tarkistus 21
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández
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Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että EU:n nykyinen tapa 
täydentää virallista kehitysrahoitusta 
yksityisellä rahoituksella on osoittautunut 
tehottomaksi johtuen täydentävyyteen, 
avoimuuteen, vastuullisuuteen, 
omistajuuteen, maakohtaisten
painopisteiden huomioonottamiseen,
kestävään velanhoitoon ja siten 
kehitysvaikutuksiin liittyvistä 
epäselvyyksistä;

3. toteaa, että EU:n nykyinen tapa 
täydentää virallista kehitysrahoitusta 
yksityisellä rahoituksella ei ole 
osoittautunut kyllin tehokkaaksi; katsoo, 
että tämä johtuu siitä, että EU:n 
toimintapolitiikat eivät ole toisistaan 
riippuvaisia ja erityisesti yksityisen 
sektorin kehitysyhteistyöhön 
osallistumisen rooliin, kriteereihin ja 
muotoihin sekä täydentävyyteen, 
avoimuuteen, vastuullisuuteen ja 
tehokkaaseen raportointiin, 
omistajuuteen, edunsaajavaltion
painopisteiden huomioonottamiseen ja
kestävään velanhoitoon liittyvistä 
epäselvyyksistä, mikä johtaa siihen, että 
yksityisellä rahoituksella on vain 
vähäinen vaikutus kehitykseen;

Or. es

Tarkistus 22
Jan Zahradil
ECR-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että EU:n nykyinen tapa 
täydentää virallista kehitysrahoitusta 
yksityisellä rahoituksella on osoittautunut 
tehottomaksi johtuen täydentävyyteen, 
avoimuuteen, vastuullisuuteen, 
omistajuuteen, maakohtaisten 
painopisteiden huomioonottamiseen, 
kestävään velanhoitoon ja siten 
kehitysvaikutuksiin liittyvistä 
epäselvyyksistä;

3. toteaa, että EU:n nykyinen tapa 
täydentää virallista kehitysrahoitusta 
yksityisellä rahoituksella riskiä 
monipuolistamalla ja jakamalla vastaa 
tehokkaasti nykyisiin haasteisiin ja auttaa 
saamaan käyttöön lisäresursseja;
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Or. en

Tarkistus 23
Eleftherios Synadinos

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että EU:n nykyinen tapa 
täydentää virallista kehitysrahoitusta 
yksityisellä rahoituksella on osoittautunut 
tehottomaksi johtuen täydentävyyteen, 
avoimuuteen, vastuullisuuteen, 
omistajuuteen, maakohtaisten 
painopisteiden huomioonottamiseen, 
kestävään velanhoitoon ja siten 
kehitysvaikutuksiin liittyvistä 
epäselvyyksistä;

3. toteaa, että EU:n nykyinen tapa 
täydentää virallista kehitysrahoitusta 
yksityisellä rahoituksella on osoittautunut 
tehottomaksi johtuen täydentävyyteen, 
avoimuuteen, vastuullisuuteen, 
omistajuuteen, maakohtaisten 
painopisteiden huomioonottamiseen, 
kestävään velanhoitoon ja siten 
kehitysvaikutuksiin liittyvistä 
epäselvyyksistä, sillä monissa maissa ei 
ole selkeästi määriteltyä kansallista 
lainsäädäntökehystä erityisesti julkisen ja 
yksityisen sektorin 
kumppanuushankkeiden osalta, mutta 
myös siksi, että jäsenvaltioiden monet 
palvelut eivät ole riittävällä tavalla 
linjassa EU:n käytäntöjen kanssa;

Or. el

Tarkistus 24
Lola Sánchez Caldentey

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että EU:n nykyinen tapa 
täydentää virallista kehitysrahoitusta 
yksityisellä rahoituksella on osoittautunut 
tehottomaksi johtuen täydentävyyteen, 
avoimuuteen, vastuullisuuteen, 
omistajuuteen, maakohtaisten 

3. painottaa, että vaikka kestävää 
kehitystä koskeviin haasteisiin 
vastaamiseksi tarvitaan lisärahoitusta, 
yksityisen sektorin mahdollisuudet auttaa 
kestävää kehitystä koskevien tavoitteiden 
saavuttamisessa ovat rajalliset; toteaa, että 
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painopisteiden huomioonottamiseen, 
kestävään velanhoitoon ja siten 
kehitysvaikutuksiin liittyvistä 
epäselvyyksistä;

EU:n nykyinen tapa täydentää virallista 
kehitysrahoitusta yksityisellä rahoituksella 
on osoittautunut tehottomaksi johtuen 
täydentävyyteen, avoimuuteen, 
vastuullisuuteen, omistajuuteen, 
maakohtaisten painopisteiden 
huomioonottamiseen, kestävään 
velanhoitoon ja siten kehitysvaikutuksiin 
liittyvistä epäselvyyksistä;

Or. en

Tarkistus 25
Davor Ivo Stier

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että EU:n nykyinen tapa
täydentää virallista kehitysrahoitusta 
yksityisellä rahoituksella on osoittautunut 
tehottomaksi johtuen täydentävyyteen,
avoimuuteen, vastuullisuuteen, 
omistajuuteen, maakohtaisten 
painopisteiden huomioonottamiseen, 
kestävään velanhoitoon ja siten
kehitysvaikutuksiin liittyvistä 
epäselvyyksistä;

3. toteaa, että EU:n nykyistä tapaa
täydentää virallista kehitysrahoitusta 
yksityisellä rahoituksella voidaan parantaa 
lisäämällä täydentävyyttä, avoimuutta, 
vastuullisuutta, omistajuutta,
maakohtaisten painopisteiden
huomioonottamista, kestävää velanhoitoa
ja siten kehitysvaikutuksia;

Or. en

Tarkistus 26
Marielle de Sarnez

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. katsoo, että EU:n ja kehitysmaiden 
välisen kumppanuuden on perustuttava 
yhteistuotantoon, mikäli halutaan, että 
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siitä hyötyvät molemmat osapuolet;

Or. fr

Tarkistus 27
Marielle de Sarnez

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. katsoo, että 
kehitysyhteistyöpolitiikkojen on tarjottava 
konkreettisia vastauksia infrastruktuuriin, 
investointeihin, rahoitukseen ja 
luonnonvarojen kestävään hallintaan 
liittyvissä kysymyksissä;

Or. fr

Tarkistus 28
Marielle de Sarnez

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. katsoo, että kauppapolitiikan on 
palveltava talouden kehitystä;

Or. fr

Tarkistus 29
Ivan Jakovčić

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että EU:n kauppapolitiikassa 
on kunnioitettava kehittyvien maiden 
poliittista liikkumavaraa, jotta voidaan 
ylläpitää tiukkoja tuontitulleja ja siten 
luoda ammattitaitoa vaativia ja 
ihmisarvoisia työpaikkoja paikallisessa 
valmistavassa ja maatalousteollisuudessa; 
katsoo, että kyseiset alat tuottavat 
paikallisesti huomattavaa lisäarvoa, 
teollisuuden kasvua ja monipuolistumista, 
jotka ovat keskeisiä tekijöitä taloudellisissa 
ja sosiaalisissa uudistuksissa;

4. korostaa, että EU:n kauppapolitiikassa 
on kunnioitettava kehittyvien maiden 
poliittista ja taloudellista liikkumavaraa, 
jotta voidaan ylläpitää tiukkoja 
tuontitulleja ja siten luoda ammattitaitoa 
vaativia ja ihmisarvoisia työpaikkoja 
paikallisessa valmistavassa ja 
maatalousteollisuudessa; katsoo, että 
kyseiset alat tuottavat paikallisesti 
huomattavaa lisäarvoa, teollisuuden kasvua 
ja monipuolistumista, jotka ovat keskeisiä 
tekijöitä taloudellisissa ja sosiaalisissa 
uudistuksissa;

Or. hr

Tarkistus 30
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että EU:n kauppapolitiikassa 
on kunnioitettava kehittyvien maiden 
poliittista liikkumavaraa, jotta voidaan 
ylläpitää tiukkoja tuontitulleja ja siten 
luoda ammattitaitoa vaativia ja 
ihmisarvoisia työpaikkoja paikallisessa 
valmistavassa ja maatalousteollisuudessa; 
katsoo, että kyseiset alat tuottavat 
paikallisesti huomattavaa lisäarvoa, 
teollisuuden kasvua ja monipuolistumista, 
jotka ovat keskeisiä tekijöitä taloudellisissa 
ja sosiaalisissa uudistuksissa;

4. korostaa, että EU:n kauppapolitiikassa 
on kunnioitettava kehittyvien maiden 
poliittista liikkumavaraa, jotta voidaan 
ylläpitää tiukkoja tuontitulleja ja siten 
luoda ammattitaitoa vaativia ja 
ihmisarvoisia työpaikkoja paikallisessa 
valmistavassa ja maatalousteollisuudessa; 
katsoo, että kyseiset alat tuottavat 
paikallisesti huomattavaa lisäarvoa, 
teollisuuden kasvua ja monipuolistumista, 
jotka ovat keskeisiä tekijöitä osallistavissa
taloudellisissa ja sosiaalisissa 
uudistuksissa;

Or. es

Tarkistus 31
Jan Zahradil
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ECR-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että EU:n kauppapolitiikassa 
on kunnioitettava kehittyvien maiden 
poliittista liikkumavaraa, jotta voidaan 
ylläpitää tiukkoja tuontitulleja ja siten 
luoda ammattitaitoa vaativia ja 
ihmisarvoisia työpaikkoja paikallisessa 
valmistavassa ja maatalousteollisuudessa; 
katsoo, että kyseiset alat tuottavat 
paikallisesti huomattavaa lisäarvoa, 
teollisuuden kasvua ja monipuolistumista, 
jotka ovat keskeisiä tekijöitä taloudellisissa 
ja sosiaalisissa uudistuksissa;

4. korostaa, että EU:n kauppapolitiikassa 
on kunnioitettava kehittyvien maiden ja 
erityisesti vähinten kehittyneiden maiden
poliittista liikkumavaraa, jotta voidaan 
ylläpitää tiukkoja tuontitulleja ja siten 
luoda ammattitaitoa vaativia ja 
ihmisarvoisia työpaikkoja paikallisessa 
valmistavassa ja maatalousteollisuudessa; 
katsoo, että kyseiset alat tuottavat 
paikallisesti huomattavaa lisäarvoa, 
teollisuuden kasvua ja monipuolistumista, 
jotka ovat keskeisiä tekijöitä taloudellisissa 
ja sosiaalisissa uudistuksissa;

Or. en

Tarkistus 32
Jan Zahradil
ECR-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että EU:n kauppapolitiikassa 
on kunnioitettava kehittyvien maiden 
poliittista liikkumavaraa, jotta voidaan
ylläpitää tiukkoja tuontitulleja ja siten 
luoda ammattitaitoa vaativia ja 
ihmisarvoisia työpaikkoja paikallisessa 
valmistavassa ja maatalousteollisuudessa; 
katsoo, että kyseiset alat tuottavat 
paikallisesti huomattavaa lisäarvoa, 
teollisuuden kasvua ja monipuolistumista, 
jotka ovat keskeisiä tekijöitä taloudellisissa 
ja sosiaalisissa uudistuksissa;

4. korostaa, että EU:n kauppapolitiikassa 
on kunnioitettava kehittyvien maiden 
poliittista liikkumavaraa, jotta voidaan
määrätä erityisiä tuontitulleja ja siten 
luoda ammattitaitoa vaativia ja 
ihmisarvoisia työpaikkoja paikallisessa 
valmistavassa ja maatalousteollisuudessa; 
katsoo, että kyseiset alat tuottavat 
paikallisesti huomattavaa lisäarvoa, 
teollisuuden kasvua ja monipuolistumista, 
jotka ovat keskeisiä tekijöitä taloudellisissa 
ja sosiaalisissa uudistuksissa;

Or. en
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Tarkistus 33
Jan Zahradil
ECR-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että EU:n kauppapolitiikassa 
on kunnioitettava kehittyvien maiden 
poliittista liikkumavaraa, jotta voidaan 
ylläpitää tiukkoja tuontitulleja ja siten 
luoda ammattitaitoa vaativia ja 
ihmisarvoisia työpaikkoja paikallisessa 
valmistavassa ja maatalousteollisuudessa; 
katsoo, että kyseiset alat tuottavat 
paikallisesti huomattavaa lisäarvoa, 
teollisuuden kasvua ja monipuolistumista, 
jotka ovat keskeisiä tekijöitä taloudellisissa 
ja sosiaalisissa uudistuksissa;

4. korostaa, että EU:n kauppapolitiikassa 
on kunnioitettava kehittyvien maiden
poliittista liikkumavaraa, jotta voidaan 
ylläpitää tiukkoja tuontitulleja ja siten 
luoda ammattitaitoa vaativia ja 
ihmisarvoisia työpaikkoja paikallisessa 
valmistavassa ja maatalousteollisuudessa; 
katsoo, että kyseiset alat tuottavat 
paikallisesti huomattavaa lisäarvoa,
kilpailukykyä, teollisuuden kasvua ja 
monipuolistumista, jotka ovat keskeisiä 
tekijöitä taloudellisissa ja sosiaalisissa 
uudistuksissa;

Or. en

Tarkistus 34
Jan Zahradil
ECR-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että EU:n kauppapolitiikassa 
on kunnioitettava kehittyvien maiden 
poliittista liikkumavaraa, jotta voidaan 
ylläpitää tiukkoja tuontitulleja ja siten 
luoda ammattitaitoa vaativia ja 
ihmisarvoisia työpaikkoja paikallisessa 
valmistavassa ja maatalousteollisuudessa; 
katsoo, että kyseiset alat tuottavat 
paikallisesti huomattavaa lisäarvoa, 
teollisuuden kasvua ja monipuolistumista, 

4. korostaa, että EU:n kauppapolitiikassa 
on kunnioitettava kehittyvien maiden 
poliittista liikkumavaraa, jotta voidaan 
ylläpitää tiukkoja tuontitulleja ja siten 
luoda ammattitaitoa vaativia ja 
ihmisarvoisia työpaikkoja paikallisessa 
valmistavassa ja maatalousteollisuudessa; 
katsoo, että kyseiset alat tuottavat 
paikallisesti huomattavaa lisäarvoa, 
teollisuuden kasvua ja monipuolistumista, 
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jotka ovat keskeisiä tekijöitä taloudellisissa 
ja sosiaalisissa uudistuksissa;

jotka ovat keskeisiä tekijöitä taloudellisissa 
ja sosiaalisissa uudistuksissa ja lähtökohtia 
tuleville vientikampanjoille 
maailmanlaajuisissa 
kauppajärjestelmissä;

Or. en

Tarkistus 35
Lola Sánchez Caldentey

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että EU:n kauppapolitiikassa 
on kunnioitettava kehittyvien maiden 
poliittista liikkumavaraa, jotta voidaan 
ylläpitää tiukkoja tuontitulleja ja siten 
luoda ammattitaitoa vaativia ja 
ihmisarvoisia työpaikkoja paikallisessa 
valmistavassa ja maatalousteollisuudessa; 
katsoo, että kyseiset alat tuottavat 
paikallisesti huomattavaa lisäarvoa, 
teollisuuden kasvua ja monipuolistumista, 
jotka ovat keskeisiä tekijöitä taloudellisissa 
ja sosiaalisissa uudistuksissa;

4. korostaa, että EU:n kauppapolitiikassa 
on kunnioitettava kehittyvien maiden 
poliittista liikkumavaraa, jotta voidaan 
ylläpitää tiukkoja tuontitulleja ja siten 
luoda ammattitaitoa vaativia ja 
ihmisarvoisia työpaikkoja paikallisessa 
valmistavassa ja maatalousteollisuudessa; 
katsoo, että kyseiset alat tuottavat 
paikallisesti huomattavaa lisäarvoa, 
teollisuuden kasvua ja monipuolistumista, 
jotka ovat keskeisiä tekijöitä taloudellisissa 
ja sosiaalisissa uudistuksissa; kehottaa 
Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita 
edistämään konkreettisia toimenpiteitä, 
jotka antavat mahdollisuuden verottaa 
monikansallisia yhtiöitä sen maan 
lainkäyttövallan mukaan, jossa ne 
hankkivat tai tuottavat tulonsa;

Or. en

Tarkistus 36
Davor Ivo Stier

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että EU:n kauppapolitiikassa 
on kunnioitettava kehittyvien maiden 
poliittista liikkumavaraa, jotta voidaan 
ylläpitää tiukkoja tuontitulleja ja siten 
luoda ammattitaitoa vaativia ja 
ihmisarvoisia työpaikkoja paikallisessa 
valmistavassa ja maatalousteollisuudessa; 
katsoo, että kyseiset alat tuottavat 
paikallisesti huomattavaa lisäarvoa, 
teollisuuden kasvua ja monipuolistumista, 
jotka ovat keskeisiä tekijöitä taloudellisissa 
ja sosiaalisissa uudistuksissa;

4. korostaa, että EU:n kauppa- ja 
kehityspolitiikalla on edistettävä 
ammattitaitoa vaativien ja ihmisarvoisten 
työpaikkojen luomista paikallisessa 
valmistavassa ja maatalousteollisuudessa; 
katsoo, että kyseiset alat tuottavat 
paikallisesti huomattavaa lisäarvoa, 
teollisuuden kasvua ja monipuolistumista, 
jotka ovat keskeisiä tekijöitä taloudellisissa 
ja sosiaalisissa uudistuksissa;

Or. en

Tarkistus 37
Davor Ivo Stier

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa EU:ta käyttämään 
täysimääräisesti hyväksi kauppaa tukevaa 
kehitysapua ja muita kehitysyhteistyön 
välineitä, jotta voidaan edistää teknisen 
tuen antamista kaupalle, valmiuksien 
kehittämiselle ja liiketoiminnan 
tukipalveluille;

Or. en

Tarkistus 38
Eleftherios Synadinos

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. toteaa, että unioni voi edistää 
kehitysmaiden kehityspolitiikkaa 
kohdistetuilla taloudellisilla ja 
kaupallisilla toimilla, teknisellä ja 
rahoituksellisella yhteistyöllä ja 
monivuotisilla yhteistyöohjelmilla tai 
aihekohtaisilla ohjelmilla;

Or. el

Tarkistus 39
Eleftherios Synadinos

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. katsoo, että kansainväliset järjestöt 
voivat osallistua EU:n ja kehitysmaiden 
väliseen yhteistyöhön edellyttäen, että ne 
noudattavat asianmukaisesti yhteisön 
oikeutta ja unionin ulkoisen toiminnan 
perustana olevia periaatteita ja tavoitteita;

Or. el

Tarkistus 40
Aldo Patriciello

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa ryhtymään yksityisen sektorin 
osuutta ohjaavia kansallisella tasolla 
hyväksyttäviä kehitysyhteistyöstrategioita 
tehostamalla paikallisia mikro- ja pk-
yrityksiä ja paikallisia hankintoja, mikä on 
keskeistä maiden sisäisen kehityksen 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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kannalta ja voi lisätä kehittyvien maiden 
kotimaisen rahoituksen 
keräämiskapasiteettia, auttaa veropetosten 
ja veronkierron torjunnassa ja vähentää 
arvoketjuihin pääsyn vaarantavaa rahan 
arvon ja hyödykkeiden hintojen 
heilahtelua;

Or. it

Tarkistus 41
Jan Zahradil
ECR-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa ryhtymään yksityisen sektorin 
osuutta ohjaavia kansallisella tasolla 
hyväksyttäviä kehitysyhteistyöstrategioita 
tehostamalla paikallisia mikro- ja pk-
yrityksiä ja paikallisia hankintoja, mikä on 
keskeistä maiden sisäisen kehityksen 
kannalta ja voi lisätä kehittyvien maiden 
kotimaisen rahoituksen 
keräämiskapasiteettia, auttaa veropetosten 
ja veronkierron torjunnassa ja vähentää 
arvoketjuihin pääsyn vaarantavaa rahan 
arvon ja hyödykkeiden hintojen 
heilahtelua;

5. kehottaa toteuttamaan toimenpiteitä, 
joilla edistetään yksityisen sektorin osuutta 
ohjaavia kansallisella tasolla hyväksyttäviä 
kehitysyhteistyöstrategioita tehostamalla 
paikallisia mikro- ja pk-yrityksiä ja 
paikallisia hankintoja, mikä on keskeistä 
maiden sisäisen kehityksen kannalta ja voi 
lisätä kehittyvien maiden kotimaisen 
rahoituksen keräämiskapasiteettia, auttaa 
veropetosten ja veronkierron torjunnassa ja 
vähentää arvoketjuihin pääsyn vaarantavaa 
rahan arvon ja hyödykkeiden hintojen 
heilahtelua;

Or. en

Tarkistus 42
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa ryhtymään yksityisen sektorin 5. kehottaa toteuttamaan toimenpiteitä, 
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osuutta ohjaavia kansallisella tasolla 
hyväksyttäviä kehitysyhteistyöstrategioita
tehostamalla paikallisia mikro- ja pk-
yrityksiä ja paikallisia hankintoja, mikä 
on keskeistä maiden sisäisen kehityksen 
kannalta ja voi lisätä kehittyvien maiden 
kotimaisen rahoituksen 
keräämiskapasiteettia, auttaa veropetosten 
ja veronkierron torjunnassa ja vähentää 
arvoketjuihin pääsyn vaarantavaa rahan 
arvon ja hyödykkeiden hintojen 
heilahtelua;

joilla edistetään yksityisen sektorin
panoksen huomioon ottavia kansallisia
kehitysyhteistyöstrategioita luomalla 
yhteisvastuullisia liittoutumia, joilla 
tehostetaan paikallisten mikro- ja pk-
yritysten mahdollisuuksia, jotta voidaan 
luoda ihmisarvoisia paikallisia 
työpaikkoja, ja asettamaan tässä etusijalle 
naisten osuus taloudellisessa kehityksessä 
erityisesti maaseutualueilla; katsoo, että 
nämä toimenpiteet ovat keskeisessä 
asemassa maiden sisäisen kehityksen 
kannalta;

Or. es

Tarkistus 43
Eleftherios Synadinos

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa ryhtymään yksityisen sektorin 
osuutta ohjaavia kansallisella tasolla 
hyväksyttäviä kehitysyhteistyöstrategioita 
tehostamalla paikallisia mikro- ja pk-
yrityksiä ja paikallisia hankintoja, mikä on 
keskeistä maiden sisäisen kehityksen 
kannalta ja voi lisätä kehittyvien maiden 
kotimaisen rahoituksen 
keräämiskapasiteettia, auttaa veropetosten 
ja veronkierron torjunnassa ja vähentää 
arvoketjuihin pääsyn vaarantavaa rahan 
arvon ja hyödykkeiden hintojen 
heilahtelua;

5. kehottaa toteuttamaan toimenpiteitä, 
joilla edistetään yksityisen sektorin osuutta 
ohjaavia kansallisella tasolla hyväksyttäviä 
kehitysyhteistyöstrategioita tehostamalla 
paikallisia mikro- ja pk-yrityksiä ja 
paikallisia hankintoja, vahvistamalla 
tutkimukseen ja kehittämiseen osallistuvia 
yliopistoja ja yksityisiä laitoksia ja 
osallistamalla teknisen ja tietotekniikka-
alan, käsiteollisuuden, teollisuuden ja 
liiketoiminnan järjestöjä, mikä on 
keskeistä maiden sisäisen kehityksen 
kannalta ja voi lisätä kehittyvien maiden 
kotimaisen rahoituksen 
keräämiskapasiteettia, auttaa veropetosten 
ja veronkierron torjunnassa ja vähentää 
arvoketjuihin pääsyn vaarantavaa rahan 
arvon ja hyödykkeiden hintojen 
heilahtelua;

Or. el
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Tarkistus 44
Lola Sánchez Caldentey

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa ryhtymään yksityisen sektorin 
osuutta ohjaavia kansallisella tasolla 
hyväksyttäviä kehitysyhteistyöstrategioita 
tehostamalla paikallisia mikro- ja pk-
yrityksiä ja paikallisia hankintoja, mikä on 
keskeistä maiden sisäisen kehityksen 
kannalta ja voi lisätä kehittyvien maiden 
kotimaisen rahoituksen 
keräämiskapasiteettia, auttaa veropetosten 
ja veronkierron torjunnassa ja vähentää 
arvoketjuihin pääsyn vaarantavaa rahan 
arvon ja hyödykkeiden hintojen 
heilahtelua;

5. kehottaa toteuttamaan toimenpiteitä, 
joilla edistetään yksityisen sektorin osuutta 
ohjaavia kansallisella tasolla hyväksyttäviä 
kehitysyhteistyöstrategioita tehostamalla 
paikallisia mikro- ja pk-yrityksiä ja 
paikallisia hankintoja, mikä on keskeistä 
maiden sisäisen kehityksen kannalta ja voi 
lisätä kehittyvien maiden kotimaisen 
rahoituksen keräämiskapasiteettia, auttaa 
veropetosten ja veronkierron torjunnassa ja 
vähentää arvoketjuihin pääsyn vaarantavaa 
rahan arvon ja hyödykkeiden hintojen 
heilahtelua; painottaa riskejä, joita liittyy 
EU:n yritysten tukemiseen 
kehitysyhteistyöpolitiikan avulla, kun 
otetaan huomioon kehityksen tarvitsemat 
lisäresurssit ja riski, joka liittyy 
eurooppalaisten tavaroiden ja palvelujen 
toimittamiseen sidotun tuen lisäämiseen;

Or. en

Tarkistus 45
Davor Ivo Stier

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa ryhtymään yksityisen sektorin 
osuutta ohjaavia kansallisella tasolla 
hyväksyttäviä kehitysyhteistyöstrategioita 
tehostamalla paikallisia mikro- ja pk-
yrityksiä ja paikallisia hankintoja, mikä on 
keskeistä maiden sisäisen kehityksen 
kannalta ja voi lisätä kehittyvien maiden 
kotimaisen rahoituksen 

5. kehottaa toteuttamaan toimenpiteitä, 
joilla edistetään yksityisen sektorin osuutta 
ohjaavia kansallisella tasolla hyväksyttäviä 
kehitysyhteistyöstrategioita tehostamalla 
paikallisia mikro- ja pk-yrityksiä ja 
paikallisia hankintoja, mikä on keskeistä 
maiden sisäisen kehityksen kannalta ja voi 
lisätä kehittyvien maiden kotimaisen 
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keräämiskapasiteettia, auttaa veropetosten 
ja veronkierron torjunnassa ja vähentää 
arvoketjuihin pääsyn vaarantavaa rahan 
arvon ja hyödykkeiden hintojen 
heilahtelua;

rahoituksen keräämiskapasiteettia, auttaa 
veropetosten ja veronkierron torjunnassa, 
parantaa investointien oikeudellista 
varmuutta ja vähentää arvoketjuihin 
pääsyn vaarantavaa rahan arvon ja 
hyödykkeiden hintojen heilahtelua;

Or. en

Tarkistus 46
Jan Zahradil
ECR-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. painottaa, että EU on maailman 
suurin tuen tarjoaja kauppaa tukevassa 
kehitysapuohjelmassa, jonka tärkeimpiä 
prioriteetteja ovat liikeyritysten välisten 
suhteiden edistäminen sekä 
tuotantokapasiteetin ja 
kaupankäyntivalmiuksien tukeminen 
kehitysmaissa;

Or. en

Tarkistus 47
Davor Ivo Stier

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että on keskeisen tärkeää 
varmistaa, että kehitysmaiden kanssa 
tehtäviin sopimuksiin sisällytetään 
sijoittajia suojaavia mekanismeja, jotta 
voidaan varmistaa asianmukainen 
oikeusvarmuus ja omistusoikeuksien 
suoja ja siten houkuttaa investointeja ja 
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kansainvälistä yksityistä rahoitusta 
kehitysmaihin;

Or. en

Tarkistus 48
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että toimiin, joilla 
vahvistetaan kehitysmaiden valmiuksia 
ottaa käyttöön yksityisiä, ulkomaisia ja 
kansallisia voimavaroja, on välttämättä 
liityttävä toimenpiteitä, joilla luodaan 
yrittäjyyden ja kestävää kehitystä 
edistävien vastuullisten investointien 
kannalta suotuisia ympäristöjä, alkaen 
poliittisen korruption hävittämisestä ja 
oikeudenmukaisesta verotuksesta, sekä 
päättäväisistä toimista petosten, 
veronkierron ja veroparatiisien 
torjumiseksi, ja joka etenee hallinnollisten 
esteiden poistamiseen, yrittäjyyttä 
koskevaan koulutukseen ja taitojen 
kehittämiseen ja lopulta, mutta ei 
vähäarvoisempana, asettaa yritykset 
vastuuseen toimiensa vaikutuksista 
köyhyyden ja eriarvoisuuden torjumisen 
ja ympäristöllisen kestävyyden alalla;

Or. es

Tarkistus 49
Marine Le Pen

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota arvioimaan 
korruptioon ja suorina avustuksina tai 
lainoina myönnettyjen varojen 
väärinkäyttöön liittyvät riskit;

Or. fr

Tarkistus 50
Marielle de Sarnez

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kannustaa afrikkalaisten ja 
eurooppalaisten yritysten välisten 
kumppanuuksien kehittämistä;

Or. fr

Tarkistus 51
Marielle de Sarnez

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. kehottaa EU:ta ja kehitysmaita 
tukemaan pk-yritysten ja mikroyritysten 
kilpailukykyä ja käynnistämään 
jäsenvaltioiden ja kehitysmaiden pienten 
yritysten välistä yhteistyötä;

Or. fr

Tarkistus 52
Marielle de Sarnez



AM\1060605FI.doc 29/41 PE557.138v01-00

FI

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. kehottaa Euroopan 
investointipankkia (EIP) keskittämään 
kehitysmaille tarkoitetut varat 
infrastruktuurin kehittämiseen ja 
työskentelemään yhdessä Afrikan 
kehityspankin (ADB) kanssa 
talouskehitystä edistävien pitkän aikavälin 
investointien rahoittamiseksi;

Or. fr

Tarkistus 53
Aldo Patriciello

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa tarkastelemaan olemassa olevia 
kauppa- ja investointisopimuksia uudelleen 
erityisesti immateriaalioikeuksia koskevien 
kohtien osalta, jotta tunnistetaan sellaiset 
osa-alueet, joilla saattaa olla negatiivisia 
vaikutuksia kehitykseen;

6. kehottaa tarkastelemaan olemassa olevia 
kauppa- ja investointisopimuksia uudelleen 
erityisesti immateriaalioikeuksia koskevien 
kohtien osalta, jotta tunnistetaan sellaiset 
osa-alueet, jotka saattavat vaikuttaa 
kielteisesti kehitykseen;

Or. it

Tarkistus 54
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa tarkastelemaan olemassa
olevia kauppa- ja investointisopimuksia 

6. kehottaa arvioimiaan perusteellisesti
olemassa olevat kauppa- ja
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uudelleen erityisesti 
immateriaalioikeuksia koskevien kohtien 
osalta, jotta tunnistetaan sellaiset osa-
alueet, joilla saattaa olla negatiivisia
vaikutuksia kehitykseen;

investointisopimukset, jotta tunnistetaan 
sellaiset osa-alueet, joilla saattaa olla
kielteisiä – joko suoria tai epäsuoria –
vaikutuksia kehitykseen, erityisesti 
sellaisten määräysten osalta, jotka 
saattavat vaikuttaa yleiseen 
mahdollisuuteen saada yleisen edun 
mukaisia tavaroita ja palveluja, kuten 
terveydenhuoltoon, koulutukseen, 
vesihuoltoon, nälän ja energiaköyhyyden 
sekä sukupuolten eriarvoisuuden 
torjumiseen liittyviä tavaroita ja palveluja;

Or. es

Tarkistus 55
Jan Zahradil
ECR-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa tarkastelemaan olemassa 
olevia kauppa- ja investointisopimuksia 
uudelleen erityisesti 
immateriaalioikeuksia koskevien kohtien 
osalta, jotta tunnistetaan sellaiset osa-
alueet, joilla saattaa olla negatiivisia 
vaikutuksia kehitykseen;

6. korostaa, että tehostettu teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojelu ja 
täytäntöönpano auttavat kehitysmaita 
luomaan ja parantamaan tarvittavia 
toimintapuitteita ja kannustamaan ja 
suojelemaan näin innovointia ja 
tutkimusta, mikä on yhä tärkeämpää 
niiden edetessä kansainvälisen kaupan 
arvoketjuissa;

Or. en

Tarkistus 56
Marine Le Pen

Lausuntoluonnos
6 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa tarkastelemaan olemassa olevia 
kauppa- ja investointisopimuksia uudelleen
erityisesti immateriaalioikeuksia 
koskevien kohtien osalta, jotta tunnistetaan 
sellaiset osa-alueet, joilla saattaa olla 
negatiivisia vaikutuksia kehitykseen;

6. kehottaa tarkastelemaan olemassa olevia 
kauppa- ja investointisopimuksia 
uudelleen, jotta tunnistetaan sellaiset osa-
alueet, joilla saattaa olla negatiivisia 
vaikutuksia kehitykseen;

Or. fr

Tarkistus 57
Davor Ivo Stier

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa tarkastelemaan olemassa 
olevia kauppa- ja investointisopimuksia 
uudelleen erityisesti 
immateriaalioikeuksia koskevien kohtien 
osalta, jotta tunnistetaan sellaiset osa-
alueet, joilla saattaa olla negatiivisia
vaikutuksia kehitykseen;

6. kehottaa EU:ta tunnistamaan 
kauppapolitiikkansa alat, joilla saattaa olla
kielteisiä vaikutuksia kehitysyhteistyöhön;
vaatii tässä yhteydessä, että vuoden 2015 
jälkeinen uusi kehityksen toimintakehys 
otetaan täysimääräisesti huomioon 
kaikissa EU:n politiikoissa;

Or. en

Tarkistus 58
Marietje Schaake

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. vaatii kaikkia EU:n yrityksiä 
toteuttamaan yhteiskuntavastuutaan ja 
kunnioittamaan ihmisoikeuksia YK:n 
suuntaviivojen mukaisesti; kehottaa 
Euroopan unionia tutkimaan tapoja 
yritysten yhteiskuntavastuun 
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vahvistamiseksi esimerkiksi parantamalla 
yhteiskuntavastuun näkyvyyttä ja 
tehostamalla markkinoiden palkintoja 
niille yrityksille, jotka noudattavat 
yritysten yhteiskuntavastuuta koskevia 
suuntaviivoja;

Or. en

Tarkistus 59
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. ehdottaa, että tarkistetaan nykyisiä ja 
parannetaan tulevia kestävää kehitystä 
koskevia lukuja kahdenvälisissä 
kauppasopimuksissa, jotta voidaan 
sisällyttää niihin yksityistä sektoria 
koskevia pakollisia 
raportointijärjestelmiä;

Or. en

Tarkistus 60
Davor Ivo Stier

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. painottaa teollis- ja tekijänoikeuksien 
suojelun tärkeyttä maailmanlaajuisesti 
ottaen samalla huomioon yksittäisten 
kehitysmaiden erityisolosuhteet;

Or. en



AM\1060605FI.doc 33/41 PE557.138v01-00

FI

Tarkistus 61
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota tukemaan edelleen
vastuulliseen kaivostoimintaa, 
metsänhakkuuseen ja hyödykkeiden 
hankintaan tähtääviä hankkeita yhdessä 
yksityisten kestävän kehityksen
hankkeiden kanssa ja lisäämään tuotteiden 
ja prosessien elinkaarten tarkastelua 
ympäristö- ja sosiaalikysymysten 
näkökulmasta;

7. kehottaa komissiota myös tukemaan 
edelleen luonnonvarojen hyödyntämiseen 
ja hankintaan tähtääviä, erityisesti 
kaivostoimintaan, metsänhakkuuseen, 
energiavaroihin ja vesihuoltoon liittyviä
hankkeita yhdessä yksityisten kestävän 
kehityksen tukiohjelmien kanssa
kaikkialla toimitusketjuissa sekä samalla
lisäämään tuotteiden ja prosessien 
elinkaarten tarkastelua ympäristö- ja 
sosiaalikysymysten näkökulmasta;

Or. es

Tarkistus 62
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota tukemaan edelleen 
vastuulliseen kaivostoimintaa, 
metsänhakkuuseen ja hyödykkeiden 
hankintaan tähtääviä hankkeita yhdessä 
yksityisten kestävän kehityksen 
hankkeiden kanssa ja lisäämään tuotteiden 
ja prosessien elinkaarten tarkastelua 
ympäristö- ja sosiaalikysymysten 
näkökulmasta;

7. kehottaa komissiota tukemaan edelleen
tekstiilialan parempaan valvontaan,
vastuulliseen kaivostoimintaan, 
metsänhakkuuseen ja hyödykkeiden 
hankintaan tähtääviä hankkeita yhdessä 
yksityisten kestävän kehityksen 
hankkeiden kanssa ja lisäämään tuotteiden 
ja prosessien elinkaarten tarkastelua 
ympäristö- ja sosiaalikysymysten 
näkökulmasta;

Or. en
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Tarkistus 63
Davor Ivo Stier

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota tukemaan edelleen 
vastuulliseen kaivostoimintaa, 
metsänhakkuuseen ja hyödykkeiden 
hankintaan tähtääviä hankkeita yhdessä 
yksityisten kestävän kehityksen 
hankkeiden kanssa ja lisäämään tuotteiden 
ja prosessien elinkaarten tarkastelua 
ympäristö- ja sosiaalikysymysten 
näkökulmasta;

7. kehottaa komissiota tukemaan edelleen 
vastuulliseen kaivostoimintaa, 
metsänhakkuuseen ja hyödykkeiden 
hankintaan tähtääviä hankkeita yhdessä 
yksityisten kestävän kehityksen 
hankkeiden kanssa ja lisäämään tuotteiden 
ja prosessien elinkaarten tarkastelua 
ympäristö- ja sosiaalikysymysten 
näkökulmasta; pitää myönteisenä, että 
monilla toimialoilla ja monikansallisissa 
yrityksissä on otettu käyttöön 
käytännesäännöt, joissa määritellään 
niiden maailmanlaajuisia toimitusketjuja 
koskevat sosiaali- ja ympäristönormit;

Or. en

Tarkistus 64
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. katsoo, että on vähintäänkin 
kyseenalaista, miten yksityisen sektorin 
investoinnit hankkeisiin, jotka rajoittuvat 
raaka-aineiden ja luonnonvarojen 
vientiin, auttavat kehitystavoitteiden 
saavuttamisessa;

Or. en
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Tarkistus 65
Marietje Schaake

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa laatimaan unionin 
teknologia-alan yrityksille tehokkaampia 
avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta 
koskevia normeja sellaisen teknologian 
vientiin, jota voidaan käyttää 
ihmisoikeusloukkauksiin, korruption 
tukemiseen tai unionin turvallisuusetujen 
vastaiseen toimintaan;

Or. en

Tarkistus 66
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. vaatii soveltamaan järjestelmällisesti 
sellaisia välineitä kuten ILO:n 
yleissopimus N:o 169, OECD:n 
toimintaohjeet monikansallisille 
yrityksille, liiketoimintaa ja 
ihmisoikeuksia koskevat YK:n 
suuntaviivat sekä ihmisoikeuksia ja 
demokratiaa koskeva EU:n 
strategiakehys, ja nostamaan syytteen 
kaikista rikkomuksista sekä toimimaan 
rankaisemattomuutta vastaan;

Or. en

Tarkistus 67
Ska Keller
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
7 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 c. suosittaa rahoituslähteiden 
yhdistämistä koskevaa huolellista 
lähestymistapaa ja vaatii. että yritykset 
saavat hyötyä EU:n rahoitusvälineistä, 
kuten alueellisista investointivälineistä, 
(LAIF ja muut) ainoastaan, jos on 
varmistettu, että niiden yhdenmukaisuutta 
kehitystavoitteiden kanssa seurataan 
säännöllisesti;

Or. en

Tarkistus 68
Aldo Patriciello

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa, että EU:ssa tarvitaan hyvää 
hallintoa sitovan kehyksen avulla edistävää 
kauppapolitiikkaa, joka varmistaa 
eurooppalaisten yritysten vastuullisen 
toiminnan, jonka yhteydessä otetaan 
huomioon ihmisoikeudet, sukupuolten 
tasa-arvo, ihmisarvoinen työ, 
ammattiliittojen oikeudet, 
ympäristönsuojelu, tasapuolinen pääsy 
julkisiin palveluihin, sosiaaliturva, julkinen 
ja yleinen sairausvakuutus, yleinen 
lääkkeiden saanti ja ruoka- ja 
tuoteturvallisuus kehittyvissä maissa.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. it

Tarkistus 69
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández
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Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa, että EU:ssa tarvitaan hyvää 
hallintoa sitovan kehyksen avulla edistävää 
kauppapolitiikkaa, joka varmistaa 
eurooppalaisten yritysten vastuullisen 
toiminnan, jonka yhteydessä otetaan
huomioon ihmisoikeudet, sukupuolten
tasa-arvo, ihmisarvoinen työ,
ammattiliittojen oikeudet,
ympäristönsuojelu, tasapuolinen pääsy 
julkisiin palveluihin, sosiaaliturva, 
julkinen ja yleinen sairausvakuutus, 
yleinen lääkkeiden saanti ja ruoka- ja
tuoteturvallisuus kehittyvissä maissa.

8. korostaa, että EU:ssa tarvitaan hyvää 
hallintoa sitovan kehyksen avulla edistävää 
kauppapolitiikkaa, jolla varmistetaan, että 
eurooppalaiset yritykset edistävät 
osallistavaa talouskasvua ja toimivat 
vastuullisesti ottaen huomioon 
ihmisoikeudet, sukupuolten tasa-arvon,
ihmisarvoisen työn, ammattiliittojen 
oikeudet, ympäristönsuojelun, 
sosiaaliturvan, tasapuolisen 
mahdollisuuden saada laadukkaita 
tuotteita ja julkisia palveluja ja 
kiinnittäen erityistä huomiota julkiseen ja 
yleiseen sairausvakuutukseen, yleiseen
lääkkeiden saantiin ja ruoka- ja
tuoteturvallisuuteen kehittyvissä maissa.

Or. es

Tarkistus 70
Jan Zahradil
ECR-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa, että EU:ssa tarvitaan hyvää 
hallintoa sitovan kehyksen avulla edistävää 
kauppapolitiikkaa, joka varmistaa 
eurooppalaisten yritysten vastuullisen 
toiminnan, jonka yhteydessä otetaan 
huomioon ihmisoikeudet, sukupuolten 
tasa-arvo, ihmisarvoinen työ, 
ammattiliittojen oikeudet, 
ympäristönsuojelu, tasapuolinen pääsy 
julkisiin palveluihin, sosiaaliturva, julkinen 
ja yleinen sairausvakuutus, yleinen 
lääkkeiden saanti ja ruoka- ja 

8. korostaa, että EU:ssa tarvitaan hyvää 
hallintoa vapaaehtoisen kehyksen avulla 
edistävää kauppapolitiikkaa, joka 
varmistaa eurooppalaisten yritysten 
vastuullisen toiminnan, jonka yhteydessä 
otetaan huomioon ihmisoikeudet, 
sukupuolten tasa-arvo, ihmisarvoinen työ, 
ammattiliittojen oikeudet, 
ympäristönsuojelu, tasapuolinen pääsy 
julkisiin palveluihin, sosiaaliturva, julkinen 
ja yleinen sairausvakuutus, yleinen 
lääkkeiden saanti ja ruoka- ja 
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tuoteturvallisuus kehittyvissä maissa. tuoteturvallisuus kehittyvissä maissa.

Or. en

Tarkistus 71
Marine Le Pen

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa, että EU:ssa tarvitaan hyvää 
hallintoa sitovan kehyksen avulla edistävää 
kauppapolitiikkaa, joka varmistaa 
eurooppalaisten yritysten vastuullisen 
toiminnan, jonka yhteydessä otetaan 
huomioon ihmisoikeudet, sukupuolten 
tasa-arvo, ihmisarvoinen työ, 
ammattiliittojen oikeudet,
ympäristönsuojelu, tasapuolinen pääsy 
julkisiin palveluihin, sosiaaliturva, 
julkinen ja yleinen sairausvakuutus, 
yleinen lääkkeiden saanti ja ruoka- ja
tuoteturvallisuus kehittyvissä maissa.

8. korostaa, että EU:ssa tarvitaan hyvää 
hallintoa sitovan kehyksen avulla edistävää 
kauppapolitiikkaa, joka varmistaa 
eurooppalaisten yritysten vastuullisen 
toiminnan, jonka yhteydessä otetaan 
huomioon Euroopan kansoille yhteiset 
periaatteet, kumppanimaiden vahvistamat 
normit, ympäristönsuojelu sekä turvalliset 
elintarvikkeet, terveys ja tuoteturvallisuus 
kehittyvissä maissa.

Or. fr

Tarkistus 72
Davor Ivo Stier

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa, että EU:ssa tarvitaan hyvää 
hallintoa sitovan kehyksen avulla 
edistävää kauppapolitiikkaa, joka 
varmistaa eurooppalaisten yritysten 
vastuullisen toiminnan, jonka yhteydessä 
otetaan huomioon ihmisoikeudet, 
sukupuolten tasa-arvo, ihmisarvoinen työ, 
ammattiliittojen oikeudet,

8. korostaa EU:n kauppa- ja 
kehityspolitiikan merkitystä hyvän 
hallinnon, demokratian, ihmisoikeuksien, 
mukaan luettuina työhön liittyvät
oikeudet, ja oikeusvaltion periaatteiden 
edistämisessä.
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ympäristönsuojelu, tasapuolinen pääsy 
julkisiin palveluihin, sosiaaliturva, 
julkinen ja yleinen sairausvakuutus, 
yleinen lääkkeiden saanti ja ruoka- ja 
tuoteturvallisuus kehittyvissä maissa.

Or. en

Tarkistus 73
Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. painottaa, että kehitysmaiden 
yksityiset sijoittajat hyötyvät merkittävästi 
investointisuojasopimuksista, mikä 
aiheuttaa vaaran, että voitot asetetaan 
kehityskysymysten edelle, sääntely 
jäykistyy ja epäoikeudenmukaiset 
liikesuhteet lujittuvat; suosittaa siksi, että 
yksityisen sektorin rahoittamat 
kehityshankkeet jätetään kahdenvälisten 
investointisopimusten ja sijoittajan ja 
valtion välisen riitojenratkaisun kaltaisten 
säännösten ulkopuolelle erityisesti siksi, 
että voidaan vahvistaa kansallista 
oikeusjärjestelmää, ja kehottaa 
käyttämään kyseisten järjestelyjen sijasta 
kansallisia oikeusjärjestelmiä.

Or. en

Tarkistus 74
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. vaatii erityisesti, että EU:n 
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jäsenvaltiot laativat kansallisia 
liiketoiminta- ja ihmisoikeussuunnitelmia, 
jotta voidaan panna tehokkaasti 
täytäntöön liiketoimintaa ja 
ihmisoikeuksia koskevat YK:n 
suuntaviivat, jotka YK hyväksyi vuonna 
2011, ja lunastaa enempää viipymättä 
lupaus, jonka Eurooppa-neuvosto teki 
vuonna 2013 ihmisoikeuksia ja 
demokratiaa koskevassa EU:n 
toimintasuunnitelmassa.

Or. es

Tarkistus 75
Marine Le Pen

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. korostaa, että eurooppalaiset yritykset 
eivät saa tulla julkisten palvelujen tilalle 
kumppanimaissa.

Or. fr

Tarkistus 76
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. korostaa myös kuluttajien 
vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä niin, 
että he voivat tehdä kuluttamisesta 
vastuullisen ja kestävän käytännön lisäksi 
poliittisen teon; kehottaa komissiota 
luomaan tuotteiden 
jäljitettävyysjärjestelmiä ja rekisterin 
EU:n kehityshankkeisiin osallistuvista 
eurooppalaisista yrityksistä, jotta 
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eurooppalaisten yritysten toiminta olisi 
avoimempaa ja jotta kansalaiset voisivat 
seurata niiden toimintaa unionin 
ulkopuolella, samalla kun edistetään 
kansainvälistä kokemusten jakamista ja –
mikä on yhtä tärkeää – EU:n yritysten 
näkyvyyttä ja myänteistä julkisuuskuvaa.

Or. es

Tarkistus 77
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Lausuntoluonnos
8 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 c. kehottaa lopuksi komissiota 
edistämään sekä EU:ssa että kolmansissa 
maissa sellaisten foorumien luomista, 
joissa yritykset, viranomaiset ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt voivat 
koordinoida toimiaan ja kohdata toisiaan, 
jotta voidaan parantaa hyvien käytäntöjen 
vaihtoa ja luoda kehitykselle suotuista 
synergiaa.

Or. es


