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Módosítás 1
Jan Zahradil
az ECR képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. hangsúlyozza, hogy jelentős 
beruházásokra van szükség a fejlődő 
országokban az infrastruktúrák, a 
vízellátás és az energetika terén; a 
becslések szerint a fejlődő országokban a 
jelenlegihez képest évente további 1 billió 
dollárral kellene növelni a kiadásokat, 
amelyek nagyobb része a magánszektorból 
kellene származzon;

Or. en

Módosítás 2
Marietje Schaake

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. hangsúlyozza, hogy az uniós fejlesztési 
együttműködés fő célja a szegénység elleni 
küzdelem és a szegénység felszámolása, 
valamint az emberi jogok előmozdítása, 
illetve a demokrácia, a jó kormányzás és a 
jogállamiság terjesztése és erősítése; 
rámutat, hogy a fejlesztési együttműködést 
ezeknek a céloknak kell vezérelniük;

Or. en
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Módosítás 3
Marietje Schaake

Véleménytervezet
-1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1a. hangsúlyozza, hogy a fejlesztési 
politika önálló politikaként nem képes 
elérni e célokat, ezért tágabb keretbe kell 
integrálni azt, kombinálva a kül- és 
biztonságpolitikával, a 
kereskedelempolitikával és a többi 
külpolitikai eszközzel; megjegyzi, hogy 
kulcsfontosságú a különböző uniós 
külpolitikai eszközök közötti koherencia;

Or. en

Módosítás 4
Marietje Schaake

Véleménytervezet
-1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1b. megjegyzi, hogy a fejlesztési 
támogatás keretét a kormányoknak kell 
meghatározniuk, és az állami szektornak 
elsődleges szerepe van benne; elismeri 
azonban, hogy a magánszektor is fontos 
szerepet játszik a harmadik országok 
gazdaságának megerősítésében és tőkéhez 
való hozzáférésük javításában;

Or. en

Módosítás 5
Enrico Gasbarra

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy csökkenő támogatási 
költségvetések idején a magánszektor 
fejlesztésben betöltött szerepe nőtt a 
politikai prioritások támogatása terén, és 
úgy véli, hogy a magánszektorral 
kapcsolatos, a fejlesztés terén tett uniós 
kötelezettségvállalásnak eleget kell tennie 
a nemzetközileg elfogadott fejlesztési 
hatékonyági elveknek;

1. megjegyzi, hogy csökkenő támogatási 
költségvetések idején a magánszektor 
fejlesztésben betöltött szerepe nőtt a 
politikai prioritások támogatása terén, és 
úgy véli, hogy a magánszektorral 
kapcsolatos, a fejlesztés terén tett uniós 
kötelezettségvállalásnak eleget kell tennie 
a nemzetközileg elfogadott fejlesztési 
hatékonyági, fenntarthatósági és 
méltányossági elveknek;

Or. it

Módosítás 6
Aldo Patriciello

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy csökkenő támogatási 
költségvetések idején a magánszektor 
fejlesztésben betöltött szerepe nőtt a 
politikai prioritások támogatása terén, és 
úgy véli, hogy a magánszektorral 
kapcsolatos, a fejlesztés terén tett uniós 
kötelezettségvállalásnak eleget kell tennie
a nemzetközileg elfogadott fejlesztési 
hatékonyági elveknek;

1. megjegyzi, hogy csökkenő támogatási 
költségvetések idején a magánszektor 
fejlesztésben betöltött szerepe nőtt a 
politikai prioritások támogatása terén, és 
úgy véli, hogy a magánszektorral 
kapcsolatos, a fejlesztés terén tett uniós 
kötelezettségvállalásnak meg kell felelnie a 
nemzetközileg elfogadott fejlesztési 
hatékonyági elveknek;

Or. it

Módosítás 7
Davor Ivo Stier

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy csökkenő támogatási 
költségvetések idején a magánszektor 
fejlesztésben betöltött szerepe nőtt a 
politikai prioritások támogatása terén, és 
úgy véli, hogy a magánszektorral 
kapcsolatos, a fejlesztés terén tett uniós 
kötelezettségvállalásnak eleget kell tennie 
a nemzetközileg elfogadott fejlesztési 
hatékonyági elveknek;

1. megjegyzi, hogy a fejlődő országokban 
a magánszektor adja a munkahelyek közel 
90%-át, ezért annak alapvető szerepe van 
a fenntartható gazdasági növekedés 
megteremtésében és a szegénység 
csökkentésében;

Or. en

Módosítás 8
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

megjegyzi, hogy csökkenő támogatási 
költségvetések idején a magánszektor 
fejlesztésben betöltött szerepe nőtt a 
politikai prioritások támogatása terén, és 
úgy véli, hogy a magánszektorral 
kapcsolatos, a fejlesztés terén tett uniós 
kötelezettségvállalásnak eleget kell tennie 
a nemzetközileg elfogadott fejlesztési 
hatékonyági elveknek;

megjegyzi, hogy stratégiai fontossága van 
annak, hogy az EU visszaszerezze globális 
vezető szerepét a szegénység 
csökkentésében és a fenntartható 
fejlődésben, és hogy csökkenő támogatási 
költségvetések idején a magánszektor 
fejlesztésben betöltött szerepe nőtt a 
politikai prioritások támogatása terén, és 
úgy véli, hogy a magánszektorral 
kapcsolatos, a fejlesztés terén tett uniós 
kötelezettségvállalásnak eleget kell tennie 
a nemzetközileg elfogadott fejlesztési 
hatékonyági és eredményességi elveknek a 
fejlesztéspolitika és a programok 
vonatkozásában;

Or. es

Módosítás 9
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a „magánszektor” 
fogalma rendkívül tág és magában 
foglalja a határokon átnyúló és a nemzeti 
vállalkozásokat is a termelés és a 
szolgáltatás területén, a banki és pénzügyi 
ágazatot, a munkavállalói és munkaadói 
szervezeteket és a nem kormányzati 
szervezeteket is, melyek közül mindnek 
megvannak a saját prioritásai, elvei és 
céljai;

Or. en

Módosítás 10
Davor Ivo Stier

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. megjegyzi, hogy a kis- és 
középvállalkozásokra sokkal súlyosabb 
szabályozási terhek hárulnak a fejlődő 
országokban, mint az Unióban, gyakran 
az informális gazdaságban működnek, 
nem rendelkeznek jogi védelemmel és nem 
jutnak tőkéhez; rámutat, hogy a 
fenntartható fejlődés előmozdításának 
fontos feltétele a vállalkozásbarát 
környezet kialakítása a 
magánkezdeményezések számára és a 
hitelezni képes és a kkv-k hitelezési 
kockázatait megfelelően értékelni képes 
bankok és más hitelintézetek fejlődésének 
ösztönzése;

Or. en
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Módosítás 11
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. emlékeztet, hogy a fejlődés sokkal 
többet jelent a gazdasági növekedésnél, és 
hogy a magánszektor tevékenységét – a 
megcélzott közösségekkel való 
konzultációt követően és egyetértésükkel –
gondosan kialakított feltételrendszerrel 
kell szabályozni;

Or. en

Módosítás 12
Enrico Gasbarra

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. emlékeztet, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 208. cikke 
szerint az EU közös 
kereskedelempolitikájának figyelembe kell 
vennie a fejlesztési szempontú 
szakpolitikai koherencia elvét, és úgy véli, 
hogy erre az elvre kifejezetten hivatkozni 
kell valamennyi uniós kereskedelmi és 
beruházási egyezményben;

2. emlékeztet, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 208. cikke 
szerint az EU közös 
kereskedelempolitikájának figyelembe kell 
vennie a fejlesztési szempontú 
szakpolitikai koherencia elvét, és úgy véli, 
hogy erre az elvre kifejezetten hivatkozni 
kell valamennyi uniós kereskedelmi és 
beruházási egyezményben és tájékoztatást 
kell adni az iparra, a környezetvédelemre 
és a belső piacra vonatkozó fontosabb 
hazai rendelkezésekről;

Or. it

Módosítás 13
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. emlékeztet, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 208. cikke 
szerint az EU közös 
kereskedelempolitikájának figyelembe kell 
vennie a fejlesztési szempontú 
szakpolitikai koherencia elvét, és úgy véli, 
hogy erre az elvre kifejezetten hivatkozni 
kell valamennyi uniós kereskedelmi és 
beruházási egyezményben;

2. emlékeztet, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 208. cikke 
szerint az EU közös 
kereskedelempolitikájának figyelembe kell 
vennie a fejlesztési szempontú 
szakpolitikai koherencia elvét, és úgy véli, 
hogy erre az elvre kifejezetten hivatkozni 
kell valamennyi uniós kereskedelmi és 
beruházási egyezményben és ugyanakkor 
a Bizottságnak erősítenie kell a 
valamennyi uniós külső és belső politika 
összehangolásához szükséges 
mechanizmusokat;

Or. es

Módosítás 14
Lola Sánchez Caldentey

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. emlékeztet, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 208. cikke 
szerint az EU közös 
kereskedelempolitikájának figyelembe kell 
vennie a fejlesztési szempontú 
szakpolitikai koherencia elvét, és úgy véli, 
hogy erre az elvre kifejezetten hivatkozni 
kell valamennyi uniós kereskedelmi és 
beruházási egyezményben;

2. hangsúlyozza, hogy az uniós 
kereskedelmi, beruházási és fejlesztési 
politikák összefonódnak, és közvetlen 
hatást fejtenek ki a fejlődő országokban; 
emlékeztet, hogy az EU közös 
kereskedelempolitikájának figyelembe kell 
vennie a fejlesztési szempontú 
szakpolitikai koherencia elvét az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 208. 
cikke szerint, amely előírja, hogy a 
fejlesztési együttműködés céljait 
figyelembe vegyék azon politikák, amelyek 
érinthetnek fejlődő országokat; és úgy 
véli, hogy erre az elvre kifejezetten 
hivatkozni kell valamennyi uniós 
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kereskedelmi és beruházási egyezményben;

Or. en

Módosítás 15
Davor Ivo Stier

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. emlékeztet, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 208. cikke 
szerint az EU közös 
kereskedelempolitikájának figyelembe kell 
vennie a fejlesztési szempontú 
szakpolitikai koherencia elvét, és úgy véli, 
hogy erre az elvre kifejezetten hivatkozni
kell valamennyi uniós kereskedelmi és 
beruházási egyezményben;

2. emlékeztet, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 208. cikke 
szerint az EU közös 
kereskedelempolitikájának figyelembe kell 
vennie a fejlesztési szempontú 
szakpolitikai koherencia elvét, és úgy véli, 
hogy erre az elvre tekintettel kell lenni
valamennyi uniós kereskedelmi és 
beruházási egyezményben;

Or. en

Módosítás 16
Marietje Schaake

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy meg kell vizsgálni, 
hogy hogyan lehetne a magánszektort 
jobban bevonni az európai 
szomszédságpolitikába, hogy segítsen a 
gazdasági növekedés beindításában és a 
munkahelyteremtésben az Európával 
szomszédos országokban, például a 
tőkéhez való hozzáférés biztosításával 
kapcsolatos szekértelem révén;

Or. en
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Módosítás 17
Lola Sánchez Caldentey

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. emlékeztet, hogy a 
magánfinanszírozás nem helyettesítheti az 
állami finanszírozást, és hogy a 
magánszektor nem tudja – és nem is kell 
neki – kiváltani a kormányok szerepét az 
emberi jogok és az olyan alapvető 
szolgáltatásokba történő beruházások 
biztosításával kapcsolatos kötelezettségek 
vonatkozásában, mint az egészségügy és 
az oktatás;

Or. en

Módosítás 18
Ramon Tremosa i Balcells

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy a nemzetközi 
magánbefektetéseket védő és vonzó 
szerződések alapvető jelentőségűek 
számos felemelkedő ország gazdasági 
fejlődése szempontjából; megjegyzi, hogy 
a növekedés szempontjából rendkívül 
fontos a jogállamiság védelme;

Or. en

Módosítás 19
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández
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Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. emlékeztet az EU arra vonatkozó 
kötelezettségvállalására, hogy a nemek 
közti egyenlőség kérdését minden 
politikájába beépíti, és annak 
fontosságára, hogy a nők és a férfiak 
egyenlő módon részesüljenek a társadalmi 
változásokból, a gazdasági növekedésből, 
a méltó munkahelyekből, felszámolva a 
megkülönböztetést és előmozdítva a nők 
jogainak tiszteletben tartását szerte a 
világon;

Or. es

Módosítás 20
Enrico Gasbarra

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat, hogy a magánfinanszírozásnak 
a hivatalos fejlesztési támogatás révén 
történő ösztönzésére irányuló jelenlegi 
uniós gyakorlatok nem bizonyultak 
hatékonynak, mivel nem volt egyértelmű a 
kiegészítő jelleg, az átláthatóság, az 
elszámoltathatóság, a felelősségvállalás, az 
ország prioritásaival való összhang, az 
adósság fenntarthatósága és emiatt a 
fejlesztési hatás;

3. rámutat, hogy a magánfinanszírozásnak 
a hivatalos fejlesztési támogatás révén 
történő ösztönzésére irányuló jelenlegi 
uniós gyakorlatok nem bizonyultak 
hatékonynak, mivel nem volt egyértelmű a 
kiegészítő jelleg, az átláthatóság, az 
elszámoltathatóság, a felelősségvállalás, az 
ország prioritásaival való összhang, az 
adósság fenntarthatósága és emiatt a 
fejlesztési hatás; rámutat a mikrohitelek és 
más szolidaritási és fenntarthatósági 
eszközök hatékonyságára, amelyeket az 
EU-nak a bevált gyakorlatokra való jó 
példaként kellene ösztönöznie és 
támogatnia;

Or. it
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Módosítás 21
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat, hogy a magánfinanszírozásnak 
a hivatalos fejlesztési támogatás révén 
történő ösztönzésére irányuló jelenlegi 
uniós gyakorlatok nem bizonyultak 
hatékonynak, mivel nem volt egyértelmű a 
kiegészítő jelleg, az átláthatóság, az 
elszámoltathatóság, a felelősségvállalás, az 
ország prioritásaival való összhang, az 
adósság fenntarthatósága és emiatt a 
fejlesztési hatás;

3. rámutat, hogy a magánfinanszírozásnak 
a hivatalos fejlesztési támogatás révén 
történő ösztönzésére irányuló jelenlegi 
uniós gyakorlatok nem bizonyultak 
kellőképpen hatékonynak. Ez amiatt van, 
mert az uniós politikák nem kapcsolódnak 
össze egymással, mivel nem egyértelmű a 
magánszektor fejlesztésbe való bevonása 
szerepének, formájának és feltételeinek 
meghatározása, a kiegészítő jelleg, az 
átláthatóság, az elszámoltathatóság, a 
tényleges beszámolás, a felelősségvállalás, 
a kedvezményezett ország prioritásaival 
való összhang és az adósság 
fenntarthatósága, ami miatt a 
magánfinanszírozásnak csak korlátozott 
hatása van a fejlesztésre;

Or. es

Módosítás 22
Jan Zahradil
az ECR képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat, hogy a magánfinanszírozásnak 
a hivatalos fejlesztési támogatás révén 
történő ösztönzésére irányuló jelenlegi 
uniós gyakorlatok nem bizonyultak 
hatékonynak, mivel nem volt egyértelmű a 
kiegészítő jelleg, az átláthatóság, az 
elszámoltathatóság, a felelősségvállalás, 
az ország prioritásaival való összhang, az 
adósság fenntarthatósága és emiatt a 

3. rámutat, hogy a magánfinanszírozásnak 
a hivatalos fejlesztési támogatás révén 
történő ösztönzésére irányuló jelenlegi 
uniós gyakorlatok a kockázatok 
diverzifikálása és megosztása révén 
hatékonyan kezelik a jelenlegi kihívásokat 
és több erőforrást mobilizálnak, 
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fejlesztési hatás;

Or. en

Módosítás 23
Eleftherios Synadinos

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat, hogy a magánfinanszírozásnak 
a hivatalos fejlesztési támogatás révén 
történő ösztönzésére irányuló jelenlegi 
uniós gyakorlatok nem bizonyultak 
hatékonynak, mivel nem volt egyértelmű a 
kiegészítő jelleg, az átláthatóság, az 
elszámoltathatóság, a felelősségvállalás, az 
ország prioritásaival való összhang, az 
adósság fenntarthatósága és emiatt a 
fejlesztési hatás;

3. rámutat, hogy a magánfinanszírozásnak 
a hivatalos fejlesztési támogatás révén 
történő ösztönzésére irányuló jelenlegi 
uniós gyakorlatok nem bizonyultak 
hatékonynak, mivel nem volt egyértelmű a 
kiegészítő jelleg, az átláthatóság, az 
elszámoltathatóság, a felelősségvállalás, az 
ország prioritásaival való összhang, az 
adósság fenntarthatósága és emiatt a 
fejlesztési hatás, hiszen számos országban 
nincs egyértelműen meghatározott jogi 
keret, különösen a köz- és magánszféra 
közötti partnerségek vonatkozásában, de 
azért is, mert számos tagállami 
szolgáltatás nincs megfelelően 
összehangolva az uniós gyakorlatokkal;

Or. el

Módosítás 24
Lola Sánchez Caldentey

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat, hogy a magánfinanszírozásnak 
a hivatalos fejlesztési támogatás révén 
történő ösztönzésére irányuló jelenlegi 
uniós gyakorlatok nem bizonyultak 
hatékonynak, mivel nem volt egyértelmű a 

3. rámutat, hogy bár nagyobb 
finanszírozásra lenne szükség a 
fenntartható fejlődés kihívásainak 
kezeléséhez, a magánszektor lehetőségei 
korlátozottak a fenntartható fejlesztési 
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kiegészítő jelleg, az átláthatóság, az 
elszámoltathatóság, a felelősségvállalás, az 
ország prioritásaival való összhang, az 
adósság fenntarthatósága és emiatt a 
fejlesztési hatás;

célok elérésének támogatásában; rámutat, 
hogy a magánfinanszírozásnak a hivatalos 
fejlesztési támogatás révén történő 
ösztönzésére irányuló jelenlegi uniós 
gyakorlatok nem bizonyultak hatékonynak, 
mivel nem volt egyértelmű a kiegészítő 
jelleg, az átláthatóság, az 
elszámoltathatóság, a felelősségvállalás, az 
ország prioritásaival való összhang, az 
adósság fenntarthatósága és emiatt a 
fejlesztési hatás;

Or. en

Módosítás 25
Davor Ivo Stier

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat, hogy a magánfinanszírozásnak 
a hivatalos fejlesztési támogatás révén 
történő ösztönzésére irányuló jelenlegi 
uniós gyakorlatok nem bizonyultak 
hatékonynak, mivel nem volt egyértelmű a 
kiegészítő jelleg, az átláthatóság, az 
elszámoltathatóság, a felelősségvállalás, az 
ország prioritásaival való összhang, az 
adósság fenntarthatósága és emiatt a 
fejlesztési hatás;

3. rámutat, hogy a magánfinanszírozásnak 
a hivatalos fejlesztési támogatás révén 
történő ösztönzésére irányuló jelenlegi 
uniós gyakorlatok javíthatók a kiegészítő 
jelleg, az átláthatóság, az 
elszámoltathatóság, a tulajdon, az ország 
prioritásaival való összhang, az adósság 
fenntarthatósága és emiatt a fejlesztési 
hatás fokozása révén;

Or. en

Módosítás 26
Marielle de Sarnez

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. úgy véli, hogy az EU és a fejlődő 
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országok közötti partnerségnek az 
együttműködésen kell alapulnia, hogy 
„win-win” helyzet alakulhasson ki;

Or. fr

Módosítás 27
Marielle de Sarnez

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. úgy véli, hogy a fejlesztési 
politikáknak konkrét válaszokat kell 
adniuk az infrastruktúrák, a befektetések, 
a finanszírozás és a természeti erőforrások 
fenntartható kezelése vonatkozásában;

Or. fr

Módosítás 28
Marielle de Sarnez

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. úgy véli, hogy a 
kereskedelempolitikának a gazdasági 
fejlődést kell szolgálnia;

Or. fr

Módosítás 29
Ivan Jakovčić

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy az uniós 
kereskedelempolitikának tiszteletben kell 
tartania a fejlődő országok politikai 
mozgásterét, hogy megőrizhessék erős 
importvámjaikat, ami megkönnyíti a 
képzettséget igénylő és méltányos 
munkakörülményeket biztosító 
munkahelyek létrehozását a helyi gyártó és 
élelmiszer-feldolgozó ágazatokban, aminek 
köszönhetően a gazdasági és társadalmi 
fejlődés szempontjából kulcsfontosságú 
nagyobb hazai hozzáadott érték, gazdasági 
növekedés és diverzifikálás jöhet létre;

4. hangsúlyozza, hogy az uniós 
kereskedelempolitikának tiszteletben kell 
tartania a fejlődő országok politikai és 
gazdasági mozgásterét, hogy 
megőrizhessék erős importvámjaikat, ami 
megkönnyíti a képzettséget igénylő és 
méltányos munkakörülményeket biztosító 
munkahelyek létrehozását a helyi gyártó és 
élelmiszer-feldolgozó ágazatokban, aminek 
köszönhetően a gazdasági és társadalmi 
fejlődés szempontjából kulcsfontosságú 
nagyobb hazai hozzáadott érték, gazdasági 
növekedés és diverzifikálás jöhet létre;

Or. hr

Módosítás 30
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy az uniós 
kereskedelempolitikának tiszteletben kell 
tartania a fejlődő országok politikai 
mozgásterét, hogy megőrizhessék erős 
importvámjaikat, ami megkönnyíti a 
képzettséget igénylő és méltányos 
munkakörülményeket biztosító 
munkahelyek létrehozását a helyi gyártó és 
élelmiszer-feldolgozó ágazatokban, aminek 
köszönhetően a gazdasági és társadalmi 
fejlődés szempontjából kulcsfontosságú 
nagyobb hazai hozzáadott érték, gazdasági 
növekedés és diverzifikálás jöhet létre;

4. hangsúlyozza, hogy az uniós 
kereskedelempolitikának tiszteletben kell 
tartania a fejlődő országok politikai 
mozgásterét, hogy megőrizhessék erős 
importvámjaikat, ami megkönnyíti a 
képzettséget igénylő és méltányos 
munkakörülményeket biztosító 
munkahelyek létrehozását a helyi gyártó és 
élelmiszer-feldolgozó ágazatokban, aminek 
köszönhetően a befogadó gazdasági és 
társadalmi fejlődés szempontjából 
kulcsfontosságú nagyobb hazai hozzáadott 
érték, gazdasági növekedés és 
diverzifikálás jöhet létre;

Or. es
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Módosítás 31
Jan Zahradil
az ECR képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy az uniós 
kereskedelempolitikának tiszteletben kell 
tartania a fejlődő országok politikai 
mozgásterét, hogy megőrizhessék erős 
importvámjaikat, ami megkönnyíti a 
képzettséget igénylő és méltányos 
munkakörülményeket biztosító 
munkahelyek létrehozását a helyi gyártó és 
élelmiszer-feldolgozó ágazatokban, aminek 
köszönhetően a gazdasági és társadalmi 
fejlődés szempontjából kulcsfontosságú 
nagyobb hazai hozzáadott érték, gazdasági 
növekedés és diverzifikálás jöhet létre;

4. hangsúlyozza, hogy az uniós 
kereskedelempolitikának tiszteletben kell 
tartania a fejlődő országok – és különösen 
a legkevésbé fejlett országok – politikai 
mozgásterét, hogy megőrizhessék erős 
importvámjaikat, ami megkönnyíti a 
képzettséget igénylő és méltányos 
munkakörülményeket biztosító 
munkahelyek létrehozását a helyi gyártó és 
élelmiszer-feldolgozó ágazatokban, aminek 
köszönhetően a gazdasági és társadalmi 
fejlődés szempontjából kulcsfontosságú 
nagyobb hazai hozzáadott érték, gazdasági 
növekedés és diverzifikálás jöhet létre;

Or. en

Módosítás 32
Jan Zahradil
az ECR képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy az uniós 
kereskedelempolitikának tiszteletben kell 
tartania a fejlődő országok politikai 
mozgásterét, hogy megőrizhessék erős
importvámjaikat, ami megkönnyíti a 
képzettséget igénylő és méltányos 
munkakörülményeket biztosító 
munkahelyek létrehozását a helyi gyártó és 
élelmiszer-feldolgozó ágazatokban, aminek 
köszönhetően a gazdasági és társadalmi
fejlődés szempontjából kulcsfontosságú 

4. hangsúlyozza, hogy az uniós 
kereskedelempolitikának tiszteletben kell 
tartania a fejlődő országok politikai 
mozgásterét, hogy kialakíthassák saját
importvámjaikat, ami megkönnyíti a 
képzettséget igénylő és méltányos 
munkakörülményeket biztosító 
munkahelyek létrehozását a helyi gyártó és 
élelmiszer-feldolgozó ágazatokban, aminek 
köszönhetően a gazdasági és társadalmi 
fejlődés szempontjából kulcsfontosságú 
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nagyobb hazai hozzáadott érték, gazdasági 
növekedés és diverzifikálás jöhet létre;

nagyobb hazai hozzáadott érték, gazdasági 
növekedés és diverzifikálás jöhet létre;

Or. en

Módosítás 33
Jan Zahradil
az ECR képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy az uniós 
kereskedelempolitikának tiszteletben kell 
tartania a fejlődő országok politikai 
mozgásterét, hogy megőrizhessék erős 
importvámjaikat, ami megkönnyíti a 
képzettséget igénylő és méltányos 
munkakörülményeket biztosító 
munkahelyek létrehozását a helyi gyártó és 
élelmiszer-feldolgozó ágazatokban, aminek 
köszönhetően a gazdasági és társadalmi 
fejlődés szempontjából kulcsfontosságú 
nagyobb hazai hozzáadott érték, gazdasági 
növekedés és diverzifikálás jöhet létre;

4. hangsúlyozza, hogy az uniós 
kereskedelempolitikának tiszteletben kell 
tartania a fejlődő országok politikai 
mozgásterét, hogy megőrizhessék erős 
importvámjaikat, ami megkönnyíti a 
képzettséget igénylő és méltányos 
munkakörülményeket biztosító 
munkahelyek létrehozását a helyi gyártó és 
élelmiszer-feldolgozó ágazatokban, aminek 
köszönhetően a gazdasági és társadalmi 
fejlődés szempontjából kulcsfontosságú 
nagyobb hazai hozzáadott érték, 
versenyképesség, gazdasági növekedés és 
diverzifikálás jöhet létre;

Or. en

Módosítás 34
Jan Zahradil
az ECR képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy az uniós 
kereskedelempolitikának tiszteletben kell 
tartania a fejlődő országok politikai 
mozgásterét, hogy megőrizhessék erős 

4. hangsúlyozza, hogy az uniós 
kereskedelempolitikának tiszteletben kell 
tartania a fejlődő országok politikai
mozgásterét, hogy megőrizhessék erős 
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importvámjaikat, ami megkönnyíti a 
képzettséget igénylő és méltányos 
munkakörülményeket biztosító 
munkahelyek létrehozását a helyi gyártó és 
élelmiszer-feldolgozó ágazatokban, aminek 
köszönhetően a gazdasági és társadalmi 
fejlődés szempontjából kulcsfontosságú 
nagyobb hazai hozzáadott érték, gazdasági 
növekedés és diverzifikálás jöhet létre;

importvámjaikat, ami megkönnyíti a 
képzettséget igénylő és méltányos 
munkakörülményeket biztosító 
munkahelyek létrehozását a helyi gyártó és 
élelmiszer-feldolgozó ágazatokban, aminek 
köszönhetően a gazdasági és társadalmi 
fejlődés szempontjából kulcsfontosságú 
nagyobb hazai hozzáadott érték, gazdasági 
növekedés és diverzifikálás jöhet létre, 
továbbá létrejöhetnek az export 
húzóágazatai a globális kereskedelmi 
rendszerben;

Or. en

Módosítás 35
Lola Sánchez Caldentey

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy az uniós 
kereskedelempolitikának tiszteletben kell 
tartania a fejlődő országok politikai 
mozgásterét, hogy megőrizhessék erős 
importvámjaikat, ami megkönnyíti a 
képzettséget igénylő és méltányos 
munkakörülményeket biztosító 
munkahelyek létrehozását a helyi gyártó és 
élelmiszer-feldolgozó ágazatokban, aminek 
köszönhetően a gazdasági és társadalmi 
fejlődés szempontjából kulcsfontosságú 
nagyobb hazai hozzáadott érték, gazdasági 
növekedés és diverzifikálás jöhet létre;

4. hangsúlyozza, hogy az uniós 
kereskedelempolitikának tiszteletben kell
tartania a fejlődő országok politikai 
mozgásterét, hogy megőrizhessék erős 
importvámjaikat, ami megkönnyíti a 
képzettséget igénylő és méltányos 
munkakörülményeket biztosító 
munkahelyek létrehozását a helyi gyártó és 
élelmiszer-feldolgozó ágazatokban, aminek 
köszönhetően a gazdasági és társadalmi 
fejlődés szempontjából kulcsfontosságú 
nagyobb hazai hozzáadott érték, gazdasági 
növekedés és diverzifikálás jöhet létre; 
felhívja az Európai Uniót és tagállamait, 
hogy hozzanak konkrét intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a nemzetközi 
vállalkozások abban az országban 
fizessenek adót, ahol jövedelmük 
keletkezik;

Or. en
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Módosítás 36
Davor Ivo Stier

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy az uniós 
kereskedelempolitikának tiszteletben kell 
tartania a fejlődő országok politikai 
mozgásterét, hogy megőrizhessék erős 
importvámjaikat, ami megkönnyíti a 
képzettséget igénylő és méltányos 
munkakörülményeket biztosító 
munkahelyek létrehozását a helyi gyártó és 
élelmiszer-feldolgozó ágazatokban, aminek 
köszönhetően a gazdasági és társadalmi 
fejlődés szempontjából kulcsfontosságú 
nagyobb hazai hozzáadott érték, gazdasági 
növekedés és diverzifikálás jöhet létre;

4. hangsúlyozza, hogy az uniós 
kereskedelempolitikának és 
fejlesztéspolitikájának támogatnia kell a 
képzettséget igénylő és méltányos 
munkakörülményeket biztosító 
munkahelyek létrehozását a helyi gyártó és 
élelmiszer-feldolgozó ágazatokban, aminek 
köszönhetően a gazdasági és társadalmi 
fejlődés szempontjából kulcsfontosságú 
nagyobb hazai hozzáadott érték, gazdasági 
növekedés és diverzifikálás jöhet létre;

Or. en

Módosítás 37
Davor Ivo Stier

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. bátorítja az EU-t, hogy használja ki 
maradéktalanul a kereskedelemösztönző 
támogatást és más fejlesztési eszközöket a 
kereskedelem technikai támogatása, a 
kapacitásépítés és az üzleti 
vállalkozásokat támogató szolgáltatások 
előmozdítása érdekében.

Or. en

Módosítás 38
Eleftherios Synadinos
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Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. Az Unió célzott gazdasági és 
kereskedelmi fellépésekkel, technikai és 
pénzügyi együttműködéssel, valamint 
többéves együttműködési programokkal 
vagy tematikus megközelítést követő 
programokkal hozzájárulhat a fejlődő 
országok fejlesztési politikáinak sikeréhez;

Or. el

Módosítás 39
Eleftherios Synadinos

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. az EU és a fejlődő országok közötti 
együttműködés keretébe nemzetközi 
szervezetek is bevonhatók azzal a 
feltétellel, hogy megfelelően tiszteletben 
tartják az uniós jogszabályokat és elveket, 
valamint az Unió külső fellépésének 
alapjául szolgáló célkitűzéseket; 

Or. el

Módosítás 40
Aldo Patriciello

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. olyan intézkedéseket szorgalmaz, 
amelyek a helyi mikro-, kis- és közepes 
vállalkozások és a helyi közbeszerzés 

(A magyar nyelvű változatot nem érinti.)
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támogatásán keresztül előmozdítják a 
magánszektor fejlesztési hozzájárulásait 
formáló nemzeti irányítású fejlesztési 
stratégiákat, amelyek nélkülözhetetlenek a 
belső fejlődés szempontjából és erősíthetik 
a fejlődő országok kapacitásait a hazai 
bevételek mobilizálása, az adócsalás és az 
adókikerülés elleni küzdelem, valamint a 
valuta- és nyersanyagárak volatilitásának 
mérséklése terén, amelyek akadályozzák az 
értéklánchoz való hozzáférést;

Or. it

Módosítás 41
Jan Zahradil
az ECR képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. olyan intézkedéseket szorgalmaz, 
amelyek a helyi mikro-, kis- és közepes 
vállalkozások és a helyi közbeszerzés 
támogatásán keresztül előmozdítják a 
magánszektor fejlesztési hozzájárulásait 
formáló nemzeti irányítású fejlesztési 
stratégiákat, amelyek nélkülözhetetlenek a 
belső fejlődés szempontjából és erősíthetik 
a fejlődő országok kapacitásait a hazai 
bevételek mobilizálása, az adócsalás és az 
adókikerülés elleni küzdelem, valamint a 
valuta- és nyersanyagárak volatilitásának 
mérséklése terén, amelyek akadályozzák az 
értéklánchoz való hozzáférést;

5. olyan intézkedéseket szorgalmaz, 
amelyek a helyi mikro-, kis- és közepes 
vállalkozások és a helyi közbeszerzés 
támogatásán keresztül előmozdítják a 
magánszektor fejlesztési hozzájárulásait 
formáló fejlesztési stratégiákat, amelyek 
nélkülözhetetlenek a belső fejlődés 
szempontjából és erősíthetik a fejlődő 
országok kapacitásait a hazai bevételek 
mobilizálása, az adócsalás és az 
adókikerülés elleni küzdelem, valamint a 
valuta- és nyersanyagárak volatilitásának 
mérséklése terén, amelyek akadályozzák az 
értéklánchoz való hozzáférést;

Or. en

Módosítás 42
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández
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Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. olyan intézkedéseket szorgalmaz, 
amelyek a helyi mikro-, kis- és közepes
vállalkozások és a helyi közbeszerzés 
támogatásán keresztül előmozdítják a 
magánszektor fejlesztési hozzájárulásait 
formáló nemzeti irányítású fejlesztési 
stratégiákat, amelyek nélkülözhetetlenek a 
belső fejlődés szempontjából és erősíthetik 
a fejlődő országok kapacitásait a hazai 
bevételek mobilizálása, az adócsalás és az 
adókikerülés elleni küzdelem, valamint a 
valuta- és nyersanyagárak volatilitásának 
mérséklése terén, amelyek akadályozzák 
az értéklánchoz való hozzáférést;

5. olyan intézkedéseket szorgalmaz, 
amelyek a helyi mikro-, kis- és közepes
vállalkozásokban rejlő potenciális 
lehetőségek előmozdítására irányuló, 
rokon szemléletű szövetségek létrehozása 
révén előmozdítják a magánszektor 
fejlesztési hozzájárulásait formáló nemzeti 
irányítású fejlesztési stratégiákat, így 
méltányos munkakörülményeket biztosító 
munkahelyek jöhetnek létre helyi szinten,
előtérbe állítva a nők hozzájárulását a 
gazdasági fejlődéshez, kiváltképpen vidéki 
környezetben, amelyek a belső fejlődés
lényeges elemei;

Or. es

Módosítás 43
Eleftherios Synadinos

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. olyan intézkedéseket szorgalmaz, 
amelyek a helyi mikro-, kis- és közepes 
vállalkozások és a helyi közbeszerzés
támogatásán keresztül előmozdítják a 
magánszektor fejlesztési hozzájárulásait 
formáló nemzeti irányítású fejlesztési 
stratégiákat, amelyek nélkülözhetetlenek a 
belső fejlődés szempontjából és erősíthetik 
a fejlődő országok kapacitásait a hazai 
bevételek mobilizálása, az adócsalás és az 
adókikerülés elleni küzdelem, valamint a 
valuta- és nyersanyagárak volatilitásának 
mérséklése terén, amelyek akadályozzák az 
értéklánchoz való hozzáférést;

5. kéri a saját nemzeti fejlesztési 
stratégiákra ösztönző intézkedések 
meghozatalát, keretet adva a 
magánszektor fejlesztési hozzájárulásához 
a helyi mikro-, kis- és közepes 
vállalkozások és a helyi közbeszerzés
támogatása, a kutatásban és fejlesztésben 
részt vevő egyetemek és 
magánintézmények megerősítése, 
valamint a kézműves, ipari és üzleti 
szervezetek technikai és it-szinten történő 
bevonása révén, amelyek 
nélkülözhetetlenek a belső fejlődés 
szempontjából és erősíthetik a fejlődő 
országok kapacitásait a hazai bevételek 
mobilizálása, az adócsalás és az 
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adókikerülés elleni küzdelem, valamint a 
valuta- és nyersanyagárak volatilitásának 
mérséklése terén, amelyek akadályozzák az 
értéklánchoz való hozzáférést;

Or. el

Módosítás 44
Lola Sánchez Caldentey

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. olyan intézkedéseket szorgalmaz, 
amelyek a helyi mikro-, kis- és közepes 
vállalkozások és a helyi közbeszerzés 
támogatásán keresztül előmozdítják a 
magánszektor fejlesztési hozzájárulásait 
formáló nemzeti irányítású fejlesztési 
stratégiákat, amelyek nélkülözhetetlenek a 
belső fejlődés szempontjából és erősíthetik 
a fejlődő országok kapacitásait a hazai 
bevételek mobilizálása, az adócsalás és az 
adókikerülés elleni küzdelem, valamint a 
valuta- és nyersanyagárak volatilitásának 
mérséklése terén, amelyek akadályozzák az 
értéklánchoz való hozzáférést;

5. olyan intézkedéseket szorgalmaz, 
amelyek a helyi mikro-, kis- és közepes 
vállalkozások és a helyi közbeszerzés 
támogatásán keresztül előmozdítják a 
magánszektor fejlesztési hozzájárulásait 
formáló nemzeti irányítású fejlesztési 
stratégiákat, amelyek nélkülözhetetlenek a 
belső fejlődés szempontjából és erősíthetik 
a fejlődő országok kapacitásait a hazai 
bevételek mobilizálása, az adócsalás és az 
adókikerülés elleni küzdelem, valamint a 
valuta- és nyersanyagárak volatilitásának 
mérséklése terén, amelyek akadályozzák az 
értéklánchoz való hozzáférést;
hangsúlyozza, hogy az uniós vállalatok 
fejlesztési politika keretében történő 
támogatása kockázatokkal jár, mivel 
további fejlesztési források válhatnak 
szükségessé és esetleg növelni kell az 
európai áruk szállításához és az európai 
szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó 
támogatást;

Or. en

Módosítás 45
Davor Ivo Stierhangsúlyozza,

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. olyan intézkedéseket szorgalmaz, 
amelyek a helyi mikro-, kis- és közepes 
vállalkozások és a helyi közbeszerzés 
támogatásán keresztül előmozdítják a 
magánszektor fejlesztési hozzájárulásait 
formáló nemzeti irányítású fejlesztési 
stratégiákat, amelyek nélkülözhetetlenek a 
belső fejlődés szempontjából és erősíthetik 
a fejlődő országok kapacitásait a hazai 
bevételek mobilizálása, az adócsalás és az 
adókikerülés elleni küzdelem, valamint a 
valuta- és nyersanyagárak volatilitásának 
mérséklése terén, amelyek akadályozzák az 
értéklánchoz való hozzáférést;

5. olyan intézkedéseket szorgalmaz, 
amelyek a helyi mikro-, kis- és közepes 
vállalkozások és a helyi közbeszerzés 
támogatásán keresztül előmozdítják a 
magánszektor fejlesztési hozzájárulásait 
formáló fejlesztési stratégiákat, amelyek 
nélkülözhetetlenek a belső fejlődés 
szempontjából és erősíthetik a fejlődő 
országok kapacitásait a hazai bevételek 
mobilizálása, az adócsalás és az 
adókikerülés elleni küzdelem, a 
beruházásokkal kapcsolatos jogbiztonság 
biztosítása, valamint a valuta- és 
nyersanyagárak volatilitásának mérséklése 
terén, amelyek akadályozzák az 
értéklánchoz való hozzáférést;

Or. en

Módosítás 46
Jan Zahradil
az ECR képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy a 
kereskedelemösztönző támogatási 
program világszerte legfőbb biztosítója az 
EU, és a fő prioritás az üzleti 
vállalkozások közötti kapcsolatok 
ösztönzése, valamint a termelési és a 
kereskedelmi kapacitás támogatása a 
fejlődő országokban;

Or. en

Módosítás 47
Davor Ivo Stier



AM\1060605HU.doc 27/42 PE557.138v01-00

HU

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy létfontosságú 
annak biztosítása, hogy a beruházó 
védelmi mechanizmusokat felvegyék a 
fejlődő országokkal kötött kereskedelmi és 
beruházási megállapodásokba annak 
érdekében, hogy megfelelő jogbiztonság 
álljon rendelkezésre és a tulajdonjogok 
megfelelő védelemben részesüljenek, a 
beruházások és a nemzetközi 
magánfinanszírozási források fejlődő 
országokba vonzása céljával;

Or. en

Módosítás 48
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy a fejlődő országok 
magán-, külső és hazai források 
mozgósítására való képességének 
megerősítésével párhuzamosan a 
vállalkozói szellem, valamint a 
fenntartható fejlődéssel összhangban álló, 
felelősségteljes beruházások számára 
kedvező környezetet teremtő 
intézkedéseket kell foganatosítani, kezdve 
a politikai korrupció felszámolásával és az 
igazságos adóztatás garantálásával, és 
folytatva a csalás, az adókikerülés és az 
adóparadicsomok elleni eltökélt 
küzdelemmel, majd pedig az 
adminisztratív kötöttségek megszüntetése 
felé történő elmozdulással, az üzleti 
szereplők képzésével és készségeik 
fejlesztésével, és végül, de nem 
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utolsósorban az üzleti vállalkozások azon 
felelősségének érvényre juttatásával, 
amely tevékenységüknek a szegénység és 
az egyenlőtlenség csökkentésére, valamint 
a környezet fenntarthatóságára gyakorolt 
hatásaiból fakad;

Or. es

Módosítás 49
Marine Le Pen

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. nyomatékosan kéri a Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg a korrupcióval, valamint a 
közvetlen támogatás vagy kölcsönök 
keretében rendelkezésre bocsátott 
források nem megfelelő célokra 
fordításával összefüggő kockázatokat;

Or. fr

Módosítás 50
Marielle de Sarnez

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. bátorítja a partnerkapcsolatok 
kialakítását az afrikai és európai 
vállalatok között;

Or. fr

Módosítás 51
Marielle de Sarnez
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Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. bátorítja az Európai Uniót és a fejlődő 
országokat, hogy támogassák a kkv-k és a 
mikrovállalkozások versenyképességét, 
valamint a kis méretű vállalkozások 
közötti együttműködés kialakítását a 
tagállamokban és a fejlődő országokban;

Or. fr

Módosítás 52
Marielle de Sarnez

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. kéri az Európai Beruházási Bankot 
(EIB), hogy a fejlődő országok számára 
elkülönített alapokat összpontosítsa az 
infrastruktúra fejlesztésére, és munkáját 
egyeztesse az Afrikai Fejlesztési Bankkal 
(AfDB) annak érdekében, hogy hosszú 
távú beruházások finanszírozására 
kerülhessen sor a gazdasági fejlődés 
szolgálatában;

Or. fr

Módosítás 53
Aldo Patriciello

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. a jelenlegi kereskedelmi és beruházási 6. a jelenlegi kereskedelmi és beruházási 
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megállapodások felülvizsgálatára szólít fel 
annak érdekében, hogy meg lehessen 
határozni azokat a területeket, elsősorban a 
szellemi tulajdonjogra vonatkozó 
rendelkezéseket, amelyek negatív hatással 
lehetnek a fejlődésre;

megállapodások felülvizsgálatára szólít fel 
annak érdekében, hogy meg lehessen 
határozni azokat a területeket, elsősorban a 
szellemi tulajdonjogra vonatkozó 
rendelkezéseket, amelyek negatív
következményeket gyakorolhatnak a 
fejlődésre;

Or. it

Módosítás 54
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. a jelenlegi kereskedelmi és beruházási 
megállapodások felülvizsgálatára szólít fel
annak érdekében, hogy meg lehessen 
határozni azokat a területeket, elsősorban 
a szellemi tulajdonjogra vonatkozó 
rendelkezéseket, amelyek negatív hatással 
lehetnek a fejlődésre;

6. felszólít a jelenlegi kereskedelmi és 
beruházási megállapodások alapos 
értékelésére annak érdekében, hogy meg 
lehessen határozni mindazon területeket,
amelyek akár közvetlenül, akár 
mellékhatásként negatív 
következményeket gyakorolhatnak a 
fejlődésre, különös tekintettel azokra a 
rendelkezésekre, amelyek hatással 
lehetnek az általános érdekű – többek 
között az egészséggel, az oktatással, a
vízzel, az éhség és az energiaszegénység 
leküzdésével és a nemek közötti 
egyenlőséggel kapcsolatos – árukhoz és a 
szolgáltatásokhoz való egyetemes 
hozzáférésre;

Or. es

Módosítás 55
Jan Zahradil
az ECR képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

6. a jelenlegi kereskedelmi és beruházási 
megállapodások felülvizsgálatára szólít fel 
annak érdekében, hogy meg lehessen 
határozni azokat a területeket, elsősorban 
a szellemi tulajdonjogra vonatkozó 
rendelkezéseket, amelyek negatív hatással 
lehetnek a fejlődésre;

6. hangsúlyozza, hogy a szellemi
tulajdonjog fokozott oltalma és érvényre 
juttatása segítséget nyújt a fejlődő
országok számára az innováció és a 
kutatás ösztönzéséhez és védelméhez 
szükséges keretek kiépítésében és 
fejlesztésében, aminek a nemzetközi 
kereskedelmi értékláncokba történő 
bekapcsolódásuk során egyre nagyobb a 
jelentősége;

Or. en

Módosítás 56
Marine Le Pen

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. a jelenlegi kereskedelmi és beruházási
megállapodások felülvizsgálatára szólít fel 
annak érdekében, hogy meg lehessen 
határozni azokat a területeket, elsősorban a 
szellemi tulajdonjogra vonatkozó 
rendelkezéseket, amelyek negatív hatással 
lehetnek a fejlődésre;

6. a jelenlegi kereskedelmi és beruházási 
megállapodások felülvizsgálatára szólít fel 
annak érdekében, hogy meg lehessen 
határozni azokat a területeket, amelyek 
negatív hatással lehetnek a fejlődésre;

Or. fr

Módosítás 57
Davor Ivo Stier

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. a jelenlegi kereskedelmi és beruházási 
megállapodások felülvizsgálatára szólít fel 

6. kéri az EU-t, hogy azonosítsa 
kereskedelempolitikájában azokat a 
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annak érdekében, hogy meg lehessen 
határozni azokat a területeket, elsősorban 
a szellemi tulajdonjogra vonatkozó 
rendelkezéseket, amelyek negatív hatással 
lehetnek a fejlődésre;

területeket, amelyek negatív hatást 
gyakorolhatnak a fejlődésre; továbbá 
ragaszkodik e tekintetben ahhoz, hogy a 
2015 utáni időszakra vonatkozó új 
fejlesztési keret megfelelően tükröződjék 
minden uniós politikában;

Or. en

Módosítás 58
Marietje Schaake

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felkéri az összes uniós vállalkozást, 
hogy vállalati társadalmi 
felelősségvállalásuknak eleget téve tartsák 
tiszteletben az emberi jogokat, 
összhangban az ENSZ irányadó elveivel; 
nyomatékosan kéri az Európai Uniót, 
hogy keressen utakat a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás 
megerősítésére, például az 
országspecifikus ajánlások 
láthatóságának fokozása és a vállalati 
társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó 
iránymutatásokat magukévá tevő 
vállalatok piaci jutalmazásának javítása 
révén;

Or. en

Módosítás 59
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6a. javasolja, hogy a kétoldalú 
kereskedelmi megállapodásokban 
vizsgálják felül a fenntartható fejlődésre 
vonatkozó meglévő fejezeteket, a jövőben 
létrehozandó ilyen fejezeteket pedig 
egészítsék ki a magánszektor számára 
kötelező jelentéstételi rendszerekkel;

Or. en

Módosítás 60
Davor Ivo Stier

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza a szellemi tulajdonjogok 
világszerte biztosítandó védelmének 
jelentőségét, figyelembe véve eközben az 
egyes fejlődő országok sajátos 
körülményeit is;

Or. en

Módosítás 61
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. sürgeti a Bizottságot, hogy továbbra is
támogassa a felelősségteljes bányászat, 
fakitermelés és nyersanyag-kitermelés 
ösztönzését, valamint a fenntarthatóságra 
épülő magánszektorbeli rendszereket az 
egész ellátási láncban, és segítse a 
környezetvédelmi és szociális 

7. sürgeti emellett a Bizottságot, hogy 
továbbra is mozdítsa elő a természeti 
erőforrásokra és azok kitermelésére 
vonatkozó kezdeményezéseket, különös 
tekintettel a bányászatra, a fakitermelésre, 
az energiaforrásokra és a vízre, 
ösztönözze a magánszektort támogató,
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megfontolásokat alapul vevő termék- és 
életciklus-elemzéseket;

fenntarthatóságra épülő rendszereket az 
egész ellátási láncban, valamint fokozza a 
környezetvédelmi és szociális 
megfontolásokat alapul vevő termék- és 
életciklus-elemzéseket;

Or. es

Módosítás 62
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. sürgeti a Bizottságot, hogy továbbra is 
támogassa a felelősségteljes bányászat, 
fakitermelés és nyersanyag-kitermelés 
ösztönzését, valamint a fenntarthatóságra 
épülő magánszektorbeli rendszereket az 
egész ellátási láncban, és segítse a 
környezetvédelmi és szociális 
megfontolásokat alapul vevő termék- és 
életciklus-elemzéseket;

7. sürgeti a Bizottságot, hogy továbbra is
mozdítsa elő a textilágazat jobb 
ellenőrzésére irányuló kezdeményezéseket, 
támogassa a felelősségteljes bányászat, 
fakitermelés és nyersanyag-kitermelés 
ösztönzését, valamint a fenntarthatóságra 
épülő magánszektorbeli rendszereket az 
egész ellátási láncban, és segítse a 
környezetvédelmi és szociális 
megfontolásokat alapul vevő termék- és 
életciklus-elemzéseket;

Or. en

Módosítás 63
Davor Ivo Stier

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. sürgeti a Bizottságot, hogy továbbra is 
támogassa a felelősségteljes bányászat, 
fakitermelés és nyersanyag-kitermelés 
ösztönzését, valamint a fenntarthatóságra 
épülő magánszektorbeli rendszereket az 

7. sürgeti a Bizottságot, hogy továbbra is 
támogassa a felelősségteljes bányászat, 
fakitermelés és nyersanyag-kitermelés 
ösztönzését, valamint a fenntarthatóságra 
épülő magánszektorbeli rendszereket az 
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egész ellátási láncban, és segítse a 
környezetvédelmi és szociális 
megfontolásokat alapul vevő termék- és 
életciklus-elemzéseket;

egész ellátási láncban, és segítse a 
környezetvédelmi és szociális 
megfontolásokat alapul vevő termék- és 
életciklus-elemzéseket; üdvözli, hogy 
iparágak és transznacionális vállalatok 
egész sora vezetett be globális ellátási 
láncában a szociális és környezeti 
teljesítmény minőségének biztosítására 
szolgáló magatartási kódexet;

Or. en

Módosítás 64
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. véleménye szerint legalábbis kétséges, 
hogy a magánszektor befektetése a 
nyersanyagok és természeti erőforrások 
kivitelére korlátozódó projektekbe 
hozzájárul-e a fejlesztési célok eléréséhez;

Or. en

Módosítás 65
Marietje Schaake

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. hatékonyabb átláthatósági és 
elszámoltathatósági normák kidolgozását 
szorgalmazza az EU technológiai 
vállalatai számára az emberi jogok 
megsértésére, a korrupció támogatására 
vagy az EU biztonsági érdekeivel 
ellenkező fellépésre alkalmas 
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technológiák exportja vonatkozásában;

Or. en

Módosítás 66
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. ragaszkodik ahhoz, hogy rendszeresen 
alkalmazni kell az olyan eszközöket, mint 
amilyen a 169. sz. ILO-egyezmény, a 
multinacionális vállalatokra vonatkozó 
OECD-iránymutatások, az üzleti és 
emberi jogokra irányadó ENSZ-alapelvek 
és az emberi jogokra és a demokráciára 
vonatkozó uniós stratégiai keret, és hogy 
minden szabálysértésért pert kell indítani, 
nem fogadva el a büntetlenséget;

Or. en

Módosítás 67
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7c. körültekintő megközelítést ajánl a 
támogatásötvözés tekintetében, és 
ragaszkodik ahhoz, hogy a vállalatok csak 
akkor részesülhessenek támogatásban az 
EU pénzügyi eszközeiből, így a regionális 
fejlesztési eszközökből (LAIF és mások) 
is, ha a fejlesztési célkitűzésekkel való 
összhangjuk rendszeres ellenőrzése 
biztosított;
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Or. en

Módosítás 68
Aldo Patriciello

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy az uniós 
kereskedelempolitikának egy olyan 
kötelező keret révén kell ösztönöznie a jó 
kormányzást, amely biztosítja az uniós 
vállalkozások elszámoltathatóságát a 
fejlődő országokban végzett 
tevékenységeik vonatkozásában az emberi 
jogok, a nemi egyenlőség, a méltányos 
munkakörülmények, a szakszervezeti 
jogok, a környezetvédelem, a jó minőségű 
közszolgáltatásokhoz való általános 
hozzáférés, a szociális védelem, az 
általános állami egészségbiztosítás, az 
orvosságokhoz való egyetemes hozzáférés 
és az élelmiszer- és termékbiztonság 
tiszteletben tartása terén.

(A magyar nyelvű változatot nem érinti.)

Or. it

Módosítás 69
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy az uniós 
kereskedelempolitikának egy olyan 
kötelező keret révén kell ösztönöznie a jó 
kormányzást, amely biztosítja az uniós 
vállalkozások elszámoltathatóságát a 
fejlődő országokban végzett 
tevékenységeik vonatkozásában az emberi 
jogok, a nemi egyenlőség, a méltányos 

8. hangsúlyozza, hogy az uniós 
kereskedelempolitikának egy olyan 
kötelező keret révén kell ösztönöznie a jó 
kormányzást, amely hozzájárul az inkluzív 
gazdasági növekedéshez és biztosítja az 
uniós vállalkozások elszámoltathatóságát a 
fejlődő országokban végzett 
tevékenységeik vonatkozásában az emberi 



PE557.138v01-00 38/42 AM\1060605HU.doc

HU

munkakörülmények, a szakszervezeti 
jogok, a környezetvédelem, a jó minőségű 
közszolgáltatásokhoz való általános 
hozzáférés, a szociális védelem, az 
általános állami egészségbiztosítás, az 
orvosságokhoz való egyetemes hozzáférés 
és az élelmiszer- és termékbiztonság 
tiszteletben tartása terén.

jogok, a nemi egyenlőség, a méltányos 
munkakörülmények, a szakszervezeti 
jogok, a környezetvédelem, a szociális 
védelem, a jó minőségű árukhoz és
közszolgáltatásokhoz való általános 
hozzáférés tiszteletben tartása terén,
különös figyelmet fordítva az általános 
állami egészségbiztosításra, az 
orvosságokhoz való egyetemes
hozzáférésre, valamint az élelmiszer- és
termékbiztonságra.

Or. es

Módosítás 70
Jan Zahradil
az ECR képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy az uniós 
kereskedelempolitikának egy olyan
kötelező keret révén kell ösztönöznie a jó 
kormányzást, amely biztosítja az uniós 
vállalkozások elszámoltathatóságát a 
fejlődő országokban végzett 
tevékenységeik vonatkozásában az emberi 
jogok, a nemi egyenlőség, a méltányos 
munkakörülmények, a szakszervezeti 
jogok, a környezetvédelem, a jó minőségű 
közszolgáltatásokhoz való általános 
hozzáférés, a szociális védelem, az 
általános állami egészségbiztosítás, az 
orvosságokhoz való egyetemes hozzáférés 
és az élelmiszer- és termékbiztonság 
tiszteletben tartása terén.

8. hangsúlyozza, hogy az uniós 
kereskedelempolitikának egy olyan
önkéntes keret révén kell ösztönöznie a jó 
kormányzást, amely biztosítja az uniós 
vállalkozások elszámoltathatóságát a 
fejlődő országokban végzett 
tevékenységeik vonatkozásában az emberi 
jogok, a nemi egyenlőség, a méltányos 
munkakörülmények, a szakszervezeti 
jogok, a környezetvédelem, a jó minőségű 
közszolgáltatásokhoz való általános 
hozzáférés, a szociális védelem, az 
általános állami egészségbiztosítás, az 
orvosságokhoz való egyetemes hozzáférés 
és az élelmiszer- és termékbiztonság 
tiszteletben tartása terén.

Or. en

Módosítás 71
Marine Le Pen
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Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy az uniós 
kereskedelempolitikának egy olyan 
kötelező keret révén kell ösztönöznie a jó 
kormányzást, amely biztosítja az uniós 
vállalkozások elszámoltathatóságát a
fejlődő országokban végzett
tevékenységeik vonatkozásában az emberi 
jogok, a nemi egyenlőség, a méltányos 
munkakörülmények, a szakszervezeti 
jogok, a környezetvédelem, a jó minőségű 
közszolgáltatásokhoz való általános
hozzáférés, a szociális védelem, az
általános állami egészségbiztosítás, az 
orvosságokhoz való egyetemes hozzáférés 
és az élelmiszer- és termékbiztonság
tiszteletben tartása terén.

8. hangsúlyozza, hogy az uniós 
kereskedelempolitikának egy olyan 
kötelező keret révén kell ösztönöznie a jó 
kormányzást, amely biztosítja az uniós 
vállalkozások fejlődő országokban végzett
tevékenységeinek elszámoltathatóságát az 
európai nemzetek közös elvei, a
partnerországok által létrehozott normák, 
a környezetvédelem, az 
élelmiszerbiztonság, az egészségvédelem 
és a termékbiztonság tekintetében.

Or. fr

Módosítás 72
Davor Ivo Stier

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy az uniós 
kereskedelempolitikának egy olyan 
kötelező keret révén kell ösztönöznie a jó
kormányzást, amely biztosítja az uniós 
vállalkozások elszámoltathatóságát a 
fejlődő országokban végzett 
tevékenységeik vonatkozásában az emberi 
jogok, a nemi egyenlőség, a méltányos 
munkakörülmények, a szakszervezeti
jogok, a környezetvédelem, a jó minőségű 
közszolgáltatásokhoz való általános 
hozzáférés, a szociális védelem, az 
általános állami egészségbiztosítás, az 

8. hangsúlyozza az EU kereskedelem- és 
fejlesztési politikájának jelentőségét a jó
kormányzás, a demokrácia, az emberi 
jogok, közöttük a munkával kapcsolatos
jogok, valamint a jogállamiság 
előmozdításában;
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orvosságokhoz való egyetemes hozzáférés 
és az élelmiszer- és termékbiztonság 
tiszteletben tartása terén.

Or. en

Módosítás 73
Ska Keller
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. hangsúlyozza, hogy a 
beruházásvédelmi megállapodások 
jelentős előnyökkel járnak a fejlődő 
országokban beruházó magánbefektetők 
számára, ami azzal a veszéllyel jár, hogy a 
haszon szempontja a fejlesztési 
megfontolások elé kerül, megbénul a 
szabályozás és megerősödnek a 
tisztességtelen üzleti kapcsolatok; 
javasolja ezért a magánszektor által 
finanszírozott fejlesztési projektek 
kizárását a kétoldalú beruházási 
megállapodásokból, illetve a beruházó és 
állam közötti vitarendezéshez hasonló 
rendelkezésekből, nem utolsósorban a 
hazai jogrendszer megerősítése 
érdekében, és kéri, hogy ezek helyett 
inkább a nemzeti jogrendszereket 
használják.

Or. en

Módosítás 74
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

8a. kéri ezért, hogy az uniós tagállamok 
sürgősen készítsenek nemzeti terveket az 
üzlet és az emberi jogok viszonylatában 
annak érdekében, hogy hatékonyan 
végrehajthassák az ENSZ által 2011-ben 
elfogadott, az üzleti és emberi jogokra 
irányadó ENSZ-alapelveket, és kéri 
emellett a tagállamokat, hogy 
haladéktalanul hozzanak döntést az 
Európai Tanács által 2013-ban „az 
emberi jogokra és a demokráciára 
vonatkozó uniós cselekvési tervben” 
vállalt kötelezettségekről.

Or. es

Módosítás 75
Marine Le Pen

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. ragaszkodik ahhoz, hogy európai 
vállalatok ne vállalhassák át 
közszolgáltatások nyújtását a 
partnerországokban.

Or. fr

Módosítás 76
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8b. hangsúlyozza hasonlóképpen a 
fogyasztók megerősítésének fontosságát, a 
fogyasztás politikai tetté, valamint 
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felelősségteljes és fenntartható 
gyakorlattá tétele érdekében; 
nyomatékosan kéri a Bizottságot, hogy 
hozzon létre rendszert a termékek nyomon 
követésére, valamint az uniós fejlesztési 
projektekben részt vevő üzleti 
vállalkozásokat tartalmazó nyilvántartást 
annak érdekében, hogy e vállalkozások 
tevékenységeit átláthatóbbá tegye és a 
polgárok számára módot teremtsen az 
uniós vállalkozások EU-n kívüli 
tevékenységének átvilágítására, 
megkönnyítve ugyanakkor a tapasztalatok 
nemzetközi szintű átadását, és – ami 
éppoly fontos – az uniós vállalatok 
láthatóságát és pozitív képét terjesztve.

Or. es

Módosítás 77
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Véleménytervezet
8 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8c. kéri végezetül a Bizottságot, hogy a 
bevált gyakorlatok cseréje szándékával és 
a fejlesztést elősegítő szinergiák 
összehangolása céljával segítse elő 
egyeztető és találkozó fórumok 
létrehozását az üzleti vállalkozások, az 
állami hatóságok és a civil társadalmi 
szervezetek között.

Or. es


