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Pakeitimas 1
Jan Zahradil
ECR frakcijos vardu

Nuomonės projektas
-1 dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1. pabrėžia, kad besivystančiose šalyse 
reikalingos masinės investicijos į 
infrastruktūrą, vandens tiekimą ir 
energetiką – apskaičiuota, kad 
besivystančiose šalyse reikalingos 
papildomos išlaidos siekia 1 trln. dolerių 
per metus daugiau, negu išleidžiama 
dabar, ir didžiąją dalį šio finansavimo turi 
suteikti privatusis sektorius;

Or. en

Pakeitimas 2
Marietje Schaake

Nuomonės projektas
-1 dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1. pabrėžia, kad pagrindiniai ES 
vystomojo bendradarbiavimo tikslai yra 
sumažinti ir išnaikinti skurdą, skatinti 
žmogaus teisių užtikrinimą, skleisti ir 
stiprinti demokratiją, gerą valdymą ir 
teisinę valstybę; pabrėžia, kad vykdant 
vystomąjį bendradarbiavimą turi būti 
vadovaujamasi šiais tikslais;

Or. en

Pakeitimas 3
Marietje Schaake
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Nuomonės projektas
-1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1a. pabrėžia, kad vystymosi politika 
negali pasiekti šių tikslų viena pati 
atskirai, bet ji turi būti integruojama į 
platesnę sistemą, apimančią užsienio ir 
saugumo politiką, prekybos politiką ir 
visas kitas išorės veiksmų politikos 
priemones; pažymi, kad šių skirtingų ES 
išorės veiksmų šakų suderinamumas yra 
labai svarbus;

Or. en

Pakeitimas 4
Marietje Schaake

Nuomonės projektas
-1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1b. pažymi, kad vystomosios paramos 
programą turi nustatyti vyriausybės ir kad 
pagrindinę užduotį atlikti turi viešasis 
sektorius; vis dėlto pripažįsta, kad 
privatusis sektorius taip pat yra svarbus 
stiprinant trečiųjų šalių ekonomiką ir 
gerinant galimybes gauti kapitalą;

Or. en

Pakeitimas 5
Enrico Gasbarra

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad privačiojo sektoriaus 1. pažymi, kad privačiojo sektoriaus 
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vaidmuo skatinant vystymąsi padidėjo 
siekiant remti politinius prioritetus 
mažinamų pagalbos biudžetų laikotarpiu ir 
mano, kad ES bendradarbiavimas su 
privačiuoju sektoriumi vystymosi srityje 
turi atitikti tarptautiniu mastu sutartus 
vystymosi veiksmingumo principus;

vaidmuo skatinant vystymąsi padidėjo 
siekiant remti politinius prioritetus 
mažinamų pagalbos biudžetų laikotarpiu, ir 
mano, kad ES bendradarbiavimas su 
privačiuoju sektoriumi vystymosi srityje 
turi atitikti tarptautiniu mastu sutartus 
vystymosi veiksmingumo, darnumo ir 
lygiateisiškumo principus;

Or. it

Pakeitimas 6
Aldo Patriciello

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad privačiojo sektoriaus 
vaidmuo skatinant vystymąsi padidėjo 
siekiant remti politinius prioritetus 
mažinamų pagalbos biudžetų laikotarpiu ir 
mano, kad ES bendradarbiavimas su 
privačiuoju sektoriumi vystymosi srityje 
turi atitikti tarptautiniu mastu sutartus 
vystymosi veiksmingumo principus;

1. pažymi, kad privačiojo sektoriaus 
vaidmuo skatinant vystymąsi padidėjo 
siekiant remti politinius prioritetus 
mažinamų pagalbos biudžetų laikotarpiu, ir 
mano, kad ES bendradarbiavimas su 
privačiuoju sektoriumi vystymosi srityje 
turi būti vykdomas pagal tarptautiniu 
mastu sutartus vystymosi veiksmingumo 
principus;

Or. it

Pakeitimas 7
Davor Ivo Stier

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad privačiojo sektoriaus 
vaidmuo skatinant vystymąsi padidėjo 
siekiant remti politinius prioritetus 
mažinamų pagalbos biudžetų laikotarpiu 

1. pažymi, kad privatusis sektorius 
besivystančiose šalyse teikia apie 90 proc. 
darbo vietų ir todėl jam tenka centrinis 
vaidmuo padedant užtikrinti darnų 
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ir mano, kad ES bendradarbiavimas su 
privačiuoju sektoriumi vystymosi srityje 
turi atitikti tarptautiniu mastu sutartus 
vystymosi veiksmingumo principus;

ekonomikos augimą ir sumažinti skurdą;

Or. en

Pakeitimas 8
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

pažymi, kad privačiojo sektoriaus vaidmuo 
skatinant vystymąsi padidėjo siekiant remti 
politinius prioritetus mažinamų pagalbos 
biudžetų laikotarpiu ir mano, kad ES 
bendradarbiavimas su privačiuoju 
sektoriumi vystymosi srityje turi atitikti 
tarptautiniu mastu sutartus vystymosi 
veiksmingumo principus;

pažymi, kad strategiškai svarbu, kad ES 
susigrąžintų savo pasaulinės lyderės 
vaidmenį skurdo mažinimo ir darnaus 
vystymosi srityje, ir kad privačiojo 
sektoriaus vaidmuo skatinant vystymąsi 
padidėjo siekiant remti politinius 
prioritetus mažinamų pagalbos biudžetų 
laikotarpiu, ir mano, kad ES 
bendradarbiavimas su privačiuoju 
sektoriumi vystymosi srityje turi atitikti 
tarptautiniu mastu sutartus vystymosi
politikos ir programų veiksmingumo ir 
efektyvumo principus; 

Or. es

Pakeitimas 9
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad sąvoka „privatusis 
sektorius“ yra labai plati ir apima tiek 
tarptautinį, tiek nacionalinį verslą 
gamybos ir paslaugų teikimo srityse, 
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bankininkystės ir finansų sektorius, 
darbuotojų ir darbdavių organizacijas ir 
NVO, taip pat pabrėžia, kad kiekvienas iš 
šių subjektų turi savo prioritetus, 
principus ir tikslus,

Or. en

Pakeitimas 10
Davor Ivo Stier

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pažymi, kad MVĮ besivystančiose 
šalyse dažnai susiduria su daug griežtesne 
nei ES reguliavimo našta ir dažnai veikia 
neoficialioje ekonomikoje, taip pat joms 
trūksta teisinės apsaugos bei galimybių 
gauti paskolas; pabrėžia, kad verslui 
palankios aplinkos sukūrimas privačioms 
iniciatyvoms ir bankų bei kitų kredito 
institucijų, turinčių išteklių, kad galėtų 
teikti paskolas ir tinkamai įvertinti kredito 
riziką MVĮ sektoriuje, plėtros skatinimas 
yra pagrindinės darnaus vystymosi 
skatinimo sąlygos;

Or. en

Pakeitimas 11
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. primena, kad vystymasis yra daug 
daugiau nei ekonominis augimas ir kad 
pasikonsultavus su tikslinėmis 
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bendruomenėmis ir gavus jų pritarimą, 
privačiojo sektoriaus veikla turi būti 
atidžiai ribojama nustatant sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 12
Enrico Gasbarra

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. primena, kad, vadovaujantis Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 208 
straipsniu, vykdant ES bendrą prekybos 
politiką būtina atsižvelgti į politikos 
suderinamumo vystymosi labui principą ir 
mano, kad šis principas turėtų būti aiškiai 
nurodytas visuose ES prekybos ir 
investicijų susitarimuose;

2. primena, kad, vadovaujantis Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 208 
straipsniu, vykdant ES bendrą prekybos 
politiką būtina atsižvelgti į politikos 
suderinamumo vystymosi labui principą, ir 
mano, kad šis principas turėtų būti aiškiai 
nurodytas visuose ES prekybos ir 
investicijų susitarimuose, ir juo turėtų būti 
remiamasi nustatant pagrindines vidines 
nuostatas pramonės, aplinkos ir vidaus 
rinkos srityse;

Or. it

Pakeitimas 13
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. primena, kad, vadovaujantis Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 208 
straipsniu, vykdant ES bendrą prekybos 
politiką būtina atsižvelgti į politikos 
suderinamumo vystymosi labui principą ir 
mano, kad šis principas turėtų būti aiškiai 
nurodytas visuose ES prekybos ir 
investicijų susitarimuose;

2. primena, kad, vadovaujantis Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 208 
straipsniu, vykdant ES bendrą prekybos 
politiką būtina atsižvelgti į politikos 
suderinamumo vystymosi labui principą, ir 
mano, kad šis principas turėtų būti aiškiai 
nurodytas visuose ES prekybos ir 
investicijų susitarimuose, taip pat tuo 
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pačiu metu Komisija turi sustiprinti 
sistemas, reikalingas visoms ES politikos 
kryptims, tiek išorės, tiek vidaus, 
koordinuoti;

Or. es

Pakeitimas 14
Lola Sánchez Caldentey

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. primena, kad, vadovaujantis Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 208 
straipsniu, vykdant ES bendrą prekybos 
politiką būtina atsižvelgti į politikos 
suderinamumo vystymosi labui principą ir 
mano, kad šis principas turėtų būti aiškiai 
nurodytas visuose ES prekybos ir 
investicijų susitarimuose;

2. pažymi, kad ES prekybos, investicijų ir 
vystymosi politika yra tarpusavyje susijusi 
ir besivystančiose šalyse daro tiesioginį 
poveikį; primena, kad vykdant ES bendrą 
prekybos politiką atsižvelgiama į politikos 
suderinamumo vystymosi labui principą, 
vadovaujantis Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 208 straipsniu, kuriame 
reikalaujama, kad Sąjunga atsižvelgtų į 
bendradarbiavimo vystymosi labui tikslus 
savo įgyvendinamos politikos srityse, 
kurios gali turėti įtakos besivystančioms 
šalims; ir mano, kad šis principas turėtų 
būti aiškiai nurodytas visuose ES prekybos 
ir investicijų susitarimuose;

Or. en

Pakeitimas 15
Davor Ivo Stier

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. primena, kad, vadovaujantis Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 208 
straipsniu, vykdant ES bendrą prekybos 

2. primena, kad, vadovaujantis Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 208 
straipsniu, vykdant ES bendrą prekybos 



PE557.138v01-00 10/40 AM\1060605LT.doc

LT

politiką būtina atsižvelgti į politikos 
suderinamumo vystymosi labui principą ir 
mano, kad šis principas turėtų būti aiškiai 
nurodytas visuose ES prekybos ir 
investicijų susitarimuose;

politiką būtina atsižvelgti į politikos 
suderinamumo vystymosi labui principą, ir 
mano, kad šio principo turėtų būti 
laikomasi sudarant visus ES prekybos ir 
investicijų susitarimus;

Or. en

Pakeitimas 16
Marietje Schaake

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad reikia apsvarstyti, kaip 
būtų galima privatųjį sektorių labiau 
įtraukti į Europos kaimynystės politiką 
siekiant Europos kaimynystėje padėti 
skatinti ekonominį augimą ir kurti darbo 
vietas, pvz., dalijantis žiniomis galimybių 
gauti kapitalą srityje;

Or. en

Pakeitimas 17
Lola Sánchez Caldentey

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. primena, kad privačiosios lėšos negali 
būti laikomos viešųjų lėšų pakaitalu ir 
negali bei neturėtų pakeisti vyriausybių 
vaidmens vykdant jų įsipareigojimą 
užtikrinti žmogaus teises ir investuojant į 
pagrindinių paslaugų, kaip kad sveikatos 
priežiūra ir švietimas, teikimą;

Or. en
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Pakeitimas 18
Ramon Tremosa i Balcells

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. mano, kad sutartys, kuriomis 
saugomos ir pritraukiamos tarptautinės 
privačiosios investicijos, yra esminės 
siekiant daugelio besiformuojančios 
rinkos ekonomikos šalių ekonominio 
išsivystymo; pažymi, kad siekiant augimo, 
itin svarbu šalyje apsaugoti teisinės 
valstybės principus;

Or. en

Pakeitimas 19
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. taip pat primena ES įsipareigojimą į 
visas savo politikos sritis įtraukti lyties 
aspektą ir dar primena, jog svarbu 
užtikrinti, kad vyrai ir moterys gautų 
vienodą naudą iš socialinių pokyčių, 
ekonominio augimo ir deramų darbo vietų 
kūrimo, pašalinant diskriminaciją ir 
pasaulyje skatinant moterų teises; 

Or. es

Pakeitimas 20
Enrico Gasbarra
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Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atkreipia dėmesį į tai, kad dabartinė ES 
praktika privačiuosius finansus papildyti 
oficialia parama vystymuisi (OPV) 
pasirodė esanti neveiksminga dėl to, kad 
trūksta aiškumo, susijusio su 
papildomumu, skaidrumu, atskaitomybe, 
atsakomybe, suderinimu su šalies 
prioritetais, skolos tvarumu ir galiausiai –
poveikiu vystymuisi;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad dabartinė ES 
praktika privačiuosius finansus papildyti 
oficialia parama vystymuisi (OPV) 
pasirodė esanti neveiksminga dėl to, kad 
trūksta aiškumo, susijusio su 
papildomumu, skaidrumu, atskaitomybe, 
atsakomybe, suderinimu su šalies 
prioritetais, skolos tvarumu ir galiausiai –
poveikiu vystymuisi; pabrėžia
mikrokreditų ir kitų solidarumo ir 
tvarumo priemonių, kurias ES turėtų 
skatinti ir skleisti kaip geriausios 
praktikos pavyzdžius, efektyvumą;

Or. it

Pakeitimas 21
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atkreipia dėmesį į tai, kad dabartinė ES 
praktika privačiuosius finansus papildyti 
oficialia parama vystymuisi (OPV) 
pasirodė esanti neveiksminga dėl to, kad 
trūksta aiškumo, susijusio su 
papildomumu, skaidrumu, atskaitomybe, 
atsakomybe, suderinimu su šalies 
prioritetais, skolos tvarumu ir galiausiai –
poveikiu vystymuisi;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad dabartinė ES 
praktika privačiuosius finansus papildyti 
oficialia parama vystymuisi (OPV) 
pasirodė esanti nepakankamai 
veiksminga. Taip yra dėl to, kad ES 
politikos sritys nėra tarpusavyje 
susijusios, ir ypač dėl to, kad 
nepakankamai aiškiai apibrėžta, kaip 
privatusis sektorius dalyvauja skatinant 
vystymąsi, remiantis kokiais kriterijais ir 
kokia forma, taip pat dėl to, kad trūksta 
aiškumo, susijusio su papildomumu, 
skaidrumu, atskaitomybe ir veiksmingu 
ataskaitų teikimu, atsakomybe, suderinimu 
su paramą gaunančios šalies prioritetais ir
skolos tvarumu – visa tai lemia, kad 
privatus finansavimas daro nežymų 
poveikį vystymuisi;
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Or. es

Pakeitimas 22
Jan Zahradil
ECR frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atkreipia dėmesį į tai, kad dabartinė ES 
praktika privačiuosius finansus papildyti 
oficialia parama vystymuisi (OPV)
pasirodė esanti neveiksminga dėl to, kad 
trūksta aiškumo, susijusio su 
papildomumu, skaidrumu, atskaitomybe, 
atsakomybe, suderinimu su šalies 
prioritetais, skolos tvarumu ir galiausiai –
poveikiu vystymuisi;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad dabartinė ES 
praktika privačiuosius finansus papildyti 
oficialia parama vystymuisi (OPV)
įvairinant riziką ir dalijantis ja yra 
veiksminga sprendžiant esamas problemas 
ir mobilizuojant daugiau išteklių;

Or. en

Pakeitimas 23
Eleftherios Synadinos

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atkreipia dėmesį į tai, kad dabartinė ES 
praktika privačiuosius finansus papildyti 
oficialia parama vystymuisi (OPV) 
pasirodė esanti neveiksminga dėl to, kad 
trūksta aiškumo, susijusio su 
papildomumu, skaidrumu, atskaitomybe, 
atsakomybe, suderinimu su šalies 
prioritetais, skolos tvarumu ir galiausiai –
poveikiu vystymuisi;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad dabartinė ES 
praktika privačiuosius finansus papildyti 
oficialia parama vystymuisi (OPV) 
pasirodė esanti neveiksminga dėl to, kad 
trūksta aiškumo, susijusio su 
papildomumu, skaidrumu, atskaitomybe, 
atsakomybe, suderinimu su šalies 
prioritetais, skolos tvarumu ir galiausiai –
poveikiu vystymuisi, nes daugelyje šalių 
nacionalinė teisės sistema nėra aiškiai 
apibrėžta, ypač viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystės projektų atvejais, ir 
daugelis valstybių narių tarnybų savo 
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veiklą nepakankamai suderina su ES 
praktika;

Or. el

Pakeitimas 24
Lola Sánchez Caldentey

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atkreipia dėmesį į tai, kad dabartinė ES 
praktika privačiuosius finansus papildyti 
oficialia parama vystymuisi (OPV) 
pasirodė esanti neveiksminga dėl to, kad 
trūksta aiškumo, susijusio su 
papildomumu, skaidrumu, atskaitomybe, 
atsakomybe, suderinimu su šalies 
prioritetais, skolos tvarumu ir galiausiai –
poveikiu vystymuisi;

3. pabrėžia, kad, nors norint įveikti 
tvaraus vystymosi iššūkius būtinas 
tolesnis finansavimas, privataus 
sektoriaus galimybės padėti pasiekti 
tvaraus vystymosi tikslų yra ribotos;
atkreipia dėmesį į tai, kad dabartinė ES 
praktika privačiuosius finansus papildyti 
oficialia parama vystymuisi (OPV) 
pasirodė esanti neveiksminga dėl to, kad 
trūksta aiškumo, susijusio su 
papildomumu, skaidrumu, atskaitomybe, 
atsakomybe, suderinimu su šalies 
prioritetais, skolos tvarumu ir galiausiai –
poveikiu vystymuisi;

Or. en

Pakeitimas 25
Davor Ivo Stier

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atkreipia dėmesį į tai, kad dabartinė ES 
praktika privačiuosius finansus papildyti 
oficialia parama vystymuisi (OPV)
pasirodė esanti neveiksminga dėl to, kad 
trūksta aiškumo, susijusio su
papildomumu, skaidrumu, atskaitomybe, 

3. atkreipia dėmesį į tai, kad dabartinė ES 
praktika privačiuosius finansus papildyti 
oficialia parama vystymuisi (OPV) gali 
būti patobulinta didinant papildomumą, 
skaidrumą, atskaitomybę, atsakomybę, 
suderinimą su šalies prioritetais, skolos
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atsakomybe, suderinimu su šalies 
prioritetais, skolos tvarumu ir galiausiai –
poveikiu vystymuisi;

tvarumą ir galiausiai – poveikį vystymuisi;

Or. en

Pakeitimas 26
Marielle de Sarnez

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. mano, kad siekiant, jog ES ir 
besivystančių šalių partnerystė būtų 
visiems naudinga, ji turi remtis bendra 
gamyba;

Or. fr

Pakeitimas 27
Marielle de Sarnez

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. mano, kad infrastruktūros, investicijų, 
finansavimo ir tvaraus gamtos išteklių 
valdymo klausimais vystymosi politika turi 
pateikti konkrečių atsakymų;

Or. fr

Pakeitimas 28
Marielle de Sarnez

Nuomonės projektas
3 c dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3c. mano, kad prekybos politika turi būti 
skirta ekonomikos vystymuisi;

Or. fr

Pakeitimas 29
Ivan Jakovčić

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad vykdant ES prekybos 
politiką reikia atsižvelgti į besivystančių 
šalių politinę erdvę tam, kad būtų išlaikyti 
stabilūs importo tarifai, nes tai padėtų 
vietos gamybos ir žemės ūkio produktų 
perdirbimo įmonėse kurti deramas darbo 
vietas aukštos kvalifikacijos darbuotojams, 
kurios yra galimi didesnės nacionalinės 
pridėtinės vertės, pramonės augimo ir 
įvairinimo – pagrindinių ekonominio ir 
socialinio tobulėjimo sudedamųjų dalių –
veiksniai;

4. pabrėžia, kad vykdant ES prekybos 
politiką reikia atsižvelgti į besivystančių 
šalių politinę ir ekonominę erdvę tam, kad 
būtų išlaikyti stabilūs importo tarifai, nes 
tai padeda kurti deramas darbo vietas 
aukštos kvalifikacijos darbuotojams vietos 
gamybos ir žemės ūkio produktų 
perdirbimo įmonėse, kurios galėtų suteikti 
daugiau nacionalinės pridėtinės vertės, 
didinti pramonės augimą ir įvairinimą, 
kurie yra pagrindinės ekonominio ir 
socialinio tobulėjimo sudedamosios dalys;

Or. hr

Pakeitimas 30
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad vykdant ES prekybos 
politiką reikia atsižvelgti į besivystančių 
šalių politinę erdvę tam, kad būtų išlaikyti 
stabilūs importo tarifai, nes tai padėtų 
vietos gamybos ir žemės ūkio produktų 
perdirbimo įmonėse kurti deramas darbo 

4. pabrėžia, kad vykdant ES prekybos 
politiką reikia atsižvelgti į besivystančių 
šalių politinę erdvę tam, kad būtų išlaikyti 
stabilūs importo tarifai, nes tai padeda kurti 
deramas darbo vietas aukštos kvalifikacijos 
darbuotojams vietos gamybos ir žemės 
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vietas aukštos kvalifikacijos darbuotojams, 
kurios yra galimi didesnės nacionalinės 
pridėtinės vertės, pramonės augimo ir 
įvairinimo – pagrindinių ekonominio ir 
socialinio tobulėjimo sudedamųjų dalių –
veiksniai;

ūkio produktų perdirbimo įmonėse, kurios 
galėtų suteikti daugiau nacionalinės 
pridėtinės vertės, didinti pramonės augimą 
ir įvairinimą, kurie yra pagrindinės 
įtraukaus ekonominio ir socialinio 
tobulėjimo sudedamosios dalys;

Or. es

Pakeitimas 31
Jan Zahradil
ECR frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad vykdant ES prekybos 
politiką reikia atsižvelgti į besivystančių 
šalių politinę erdvę tam, kad būtų išlaikyti 
stabilūs importo tarifai, nes tai padėtų 
vietos gamybos ir žemės ūkio produktų 
perdirbimo įmonėse kurti deramas darbo 
vietas aukštos kvalifikacijos darbuotojams, 
kurios yra galimi didesnės nacionalinės 
pridėtinės vertės, pramonės augimo ir 
įvairinimo – pagrindinių ekonominio ir 
socialinio tobulėjimo sudedamųjų dalių –
veiksniai;

4. pabrėžia, kad vykdant ES prekybos 
politiką reikia atsižvelgti į besivystančių 
šalių, ypač mažiausiai išsivysčiusių šalių,
politinę erdvę tam, kad būtų išlaikyti 
stabilūs importo tarifai, nes tai padeda kurti 
deramas darbo vietas aukštos kvalifikacijos 
darbuotojams vietos gamybos ir žemės 
ūkio produktų perdirbimo įmonėse, kurios 
galėtų suteikti daugiau nacionalinės 
pridėtinės vertės, didinti pramonės augimą 
ir įvairinimą, kurie yra pagrindinės 
ekonominio ir socialinio tobulėjimo 
sudedamosios dalys;

Or. en

Pakeitimas 32
Jan Zahradil
ECR frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad vykdant ES prekybos 4. pabrėžia, kad vykdant ES prekybos 
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politiką reikia atsižvelgti į besivystančių 
šalių politinę erdvę tam, kad būtų išlaikyti 
stabilūs importo tarifai, nes tai padėtų 
vietos gamybos ir žemės ūkio produktų 
perdirbimo įmonėse kurti deramas darbo 
vietas aukštos kvalifikacijos darbuotojams, 
kurios yra galimi didesnės nacionalinės 
pridėtinės vertės, pramonės augimo ir 
įvairinimo – pagrindinių ekonominio ir 
socialinio tobulėjimo sudedamųjų dalių –
veiksniai;

politiką reikia atsižvelgti į besivystančių 
šalių politinę erdvę tam, kad būtų nustatyti 
konkretūs importo tarifai, nes tai padeda 
kurti deramas darbo vietas aukštos 
kvalifikacijos darbuotojams vietos 
gamybos ir žemės ūkio produktų 
perdirbimo įmonėse, kurios galėtų suteikti 
daugiau nacionalinės pridėtinės vertės, 
didinti pramonės augimą ir įvairinimą, 
kurie yra pagrindinės ekonominio ir 
socialinio tobulėjimo sudedamosios dalys;

Or. en

Pakeitimas 33
Jan Zahradil
ECR frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad vykdant ES prekybos 
politiką reikia atsižvelgti į besivystančių 
šalių politinę erdvę tam, kad būtų išlaikyti 
stabilūs importo tarifai, nes tai padėtų
vietos gamybos ir žemės ūkio produktų 
perdirbimo įmonėse kurti deramas darbo 
vietas aukštos kvalifikacijos 
darbuotojams, kurios yra galimi didesnės
nacionalinės pridėtinės vertės, pramonės
augimo ir įvairinimo – pagrindinių
ekonominio ir socialinio tobulėjimo
sudedamųjų dalių – veiksniai;

4. pabrėžia, kad vykdant ES prekybos 
politiką reikia atsižvelgti į besivystančių 
šalių politinę erdvę tam, kad būtų išlaikyti 
stabilūs importo tarifai, nes tai padeda 
kurti deramas darbo vietas aukštos 
kvalifikacijos darbuotojams vietos 
gamybos ir žemės ūkio produktų 
perdirbimo įmonėse, kurios galėtų suteikti 
daugiau nacionalinės pridėtinės vertės,
didinti konkurencingumą, pramonės
augimą ir įvairinimą, kurie yra 
pagrindinės ekonominio ir socialinio 
tobulėjimo sudedamosios dalys;

Or. en

Pakeitimas 34
Jan Zahradil
ECR frakcijos vardu
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Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad vykdant ES prekybos 
politiką reikia atsižvelgti į besivystančių 
šalių politinę erdvę tam, kad būtų išlaikyti 
stabilūs importo tarifai, nes tai padėtų 
vietos gamybos ir žemės ūkio produktų 
perdirbimo įmonėse kurti deramas darbo 
vietas aukštos kvalifikacijos darbuotojams, 
kurios yra galimi didesnės nacionalinės 
pridėtinės vertės, pramonės augimo ir 
įvairinimo – pagrindinių ekonominio ir 
socialinio tobulėjimo sudedamųjų dalių –
veiksniai;

4. pabrėžia, kad vykdant ES prekybos 
politiką reikia atsižvelgti į besivystančių 
šalių politinę erdvę tam, kad būtų išlaikyti 
stabilūs importo tarifai, nes tai padeda kurti 
deramas darbo vietas aukštos kvalifikacijos 
darbuotojams vietos gamybos ir žemės 
ūkio produktų perdirbimo įmonėse, kurios 
galėtų suteikti daugiau nacionalinės 
pridėtinės vertės, didinti pramonės augimą 
ir įvairinimą, kurie yra pagrindinės 
ekonominio ir socialinio tobulėjimo 
sudedamosios dalys ir pirminiai 
elementai, galintys pasaulio prekybos
sistemoje suteikti impulsą būsimam 
eksportui;

Or. en

Pakeitimas 35
Lola Sánchez Caldentey

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad vykdant ES prekybos 
politiką reikia atsižvelgti į besivystančių 
šalių politinę erdvę tam, kad būtų išlaikyti 
stabilūs importo tarifai, nes tai padėtų 
vietos gamybos ir žemės ūkio produktų 
perdirbimo įmonėse kurti deramas darbo 
vietas aukštos kvalifikacijos darbuotojams, 
kurios yra galimi didesnės nacionalinės 
pridėtinės vertės, pramonės augimo ir 
įvairinimo – pagrindinių ekonominio ir 
socialinio tobulėjimo sudedamųjų dalių –
veiksniai;

4. pabrėžia, kad vykdant ES prekybos 
politiką reikia atsižvelgti į besivystančių 
šalių politinę erdvę tam, kad būtų išlaikyti 
stabilūs importo tarifai, nes tai padeda kurti 
deramas darbo vietas aukštos kvalifikacijos 
darbuotojams vietos gamybos ir žemės 
ūkio produktų perdirbimo įmonėse, kurios 
galėtų suteikti daugiau nacionalinės 
pridėtinės vertės, didinti pramonės augimą 
ir įvairinimą, kurie yra pagrindinės 
ekonominio ir socialinio tobulėjimo 
sudedamosios dalys; ragina Europos 
Sąjungą ir jos valstybes nares skatinti 
imtis konkrečių priemonių, kad 
tarptautinės bendrovės būtų 
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apmokestinamose toje šalyje, kurioje yra 
jų pajamų šaltinis arba kurioje jos gauna 
pajamas;

Or. en

Pakeitimas 36
Davor Ivo Stier

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad vykdant ES prekybos 
politiką reikia atsižvelgti į besivystančių 
šalių politinę erdvę tam, kad būtų išlaikyti 
stabilūs importo tarifai, nes tai padėtų 
vietos gamybos ir žemės ūkio produktų 
perdirbimo įmonėse kurti deramas darbo 
vietas aukštos kvalifikacijos darbuotojams, 
kurios yra galimi didesnės nacionalinės 
pridėtinės vertės, pramonės augimo ir 
įvairinimo – pagrindinių ekonominio ir 
socialinio tobulėjimo sudedamųjų dalių –
veiksniai;

4. pabrėžia, kad vykdant ES prekybos ir 
vystymosi politiką reikia skatinti kurti 
deramas darbo vietas aukštos kvalifikacijos 
darbuotojams vietos gamybos ir žemės 
ūkio produktų perdirbimo įmonėse, kurios 
galėtų suteikti daugiau nacionalinės 
pridėtinės vertės, didinti pramonės augimą 
ir įvairinimą, kurie yra pagrindinės 
ekonominio ir socialinio tobulėjimo 
sudedamosios dalys;

Or. en

Pakeitimas 37
Davor Ivo Stier

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina ES visapusiškai naudotis 
pagalbos prekybai ir kitomis vystymosi 
priemonės siekiant skatinti techninę 
pagalbą prekybai, gebėjimų stiprinimą ir 
paramos verslui paslaugas;

Or. en
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Pakeitimas 38
Eleftherios Synadinos

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. Sąjunga gali prisidėti prie 
besivystančių šalių politikos plėtojimo 
tikslingais ekonominiais ir komerciniais 
veiksmais, techniniu ir finansiniu 
bendradarbiavimu ir daugiametėmis 
bendradarbiavimo programomis arba 
teminėmis programomis;

Or. el

Pakeitimas 39
Eleftherios Synadinos

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. į ES ir besivystančių šalių 
bendradarbiavimą gali būti įtrauktos 
tarptautinės organizacijos su sąlyga, kad 
jos deramai gerbtų Bendrijos teises bei 
principus ir Sąjungos išorės veiksmus 
grindžiančius tikslus;

Or. el

Pakeitimas 40
Aldo Patriciello

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina imtis priemonių, kuriomis būtų 
skatinama taikyti nacionalines vystymosi 
strategijas, padėsiančias formuoti 
privačiojo sektoriaus indėlį į vystymąsi 
stiprinant labai mažas, mažąsias ir 
vidutines vietos įmones bei vietos 
viešuosius pirkimus – itin svarbius vidaus 
vystymosi veiksnius, kurie gali padėti 
padidinti besivystančių šalių pajėgumus 
siekiant sutelkti nacionalines pajamas, 
kovoti su mokestiniu sukčiavimu ir
mokesčių slėpimu bei sumažinti valiutos ir 
pagrindinių produktų kainų svyravimus, 
keliančius grėsmę patekimui į vertės 
grandines;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. it

Pakeitimas 41
Jan Zahradil
ECR frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina imtis priemonių, kuriomis būtų 
skatinama taikyti nacionalines vystymosi 
strategijas, padėsiančias formuoti 
privačiojo sektoriaus indėlį į vystymąsi 
stiprinant labai mažas, mažąsias ir 
vidutines vietos įmones bei vietos 
viešuosius pirkimus – itin svarbius vidaus 
vystymosi veiksnius, kurie gali padėti
padidinti besivystančių šalių pajėgumus 
siekiant sutelkti nacionalines pajamas, 
kovoti su mokestiniu sukčiavimu ir 
mokesčių slėpimu bei sumažinti valiutos ir 
pagrindinių produktų kainų svyravimus, 
keliančius grėsmę patekimui į vertės 
grandines;

5. ragina imtis priemonių, kuriomis būtų 
skatinama taikyti vystymosi strategijas, 
padėsiančias formuoti privačiojo sektoriaus 
indėlį į vystymąsi stiprinant labai mažas, 
mažąsias ir vidutines vietos įmones bei 
vietos viešuosius pirkimus – itin svarbius 
vidaus vystymosi veiksnius, kurie gali 
padėti padidinti besivystančių šalių 
pajėgumus siekiant sutelkti nacionalines 
pajamas, kovoti su mokestiniu sukčiavimu 
ir mokesčių slėpimu bei sumažinti valiutos 
ir pagrindinių produktų kainų svyravimus, 
keliančius grėsmę patekimui į vertės 
grandines;
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Or. en

Pakeitimas 42
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina imtis priemonių, kuriomis būtų 
skatinama taikyti nacionalines vystymosi 
strategijas, padėsiančias formuoti 
privačiojo sektoriaus indėlį į vystymąsi
stiprinant labai mažas, mažąsias ir 
vidutines vietos įmones bei vietos 
viešuosius pirkimus – itin svarbius vidaus 
vystymosi veiksnius, kurie gali padėti 
padidinti besivystančių šalių pajėgumus 
siekiant sutelkti nacionalines pajamas, 
kovoti su mokestiniu sukčiavimu ir 
mokesčių slėpimu bei sumažinti valiutos ir 
pagrindinių produktų kainų svyravimus, 
keliančius grėsmę patekimui į vertės 
grandines;

5. ragina imtis priemonių, kuriomis būtų 
skatinama taikyti nacionalines vystymosi 
strategijas, padėsiančias formuoti 
privačiojo sektoriaus indėlį į vystymąsi, 
kuriant tų pačių siekių turinčias sąjungas 
siekiant stiprinti galimybes, kurių turi 
labai mažos, mažosios ir vidutinės vietos
įmonės, kad vietoje būtų galima kurti 
deramas darbo vietas, teikiant pirmenybę 
moterų indėliui į ekonomikos vystymąsi, 
ypač kaimo vietovėse, nes šie elementai
itin svarbūs vidaus vystymosi veiksniai;

Or. es

Pakeitimas 43
Eleftherios Synadinos

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina imtis priemonių, kuriomis būtų 
skatinama taikyti nacionalines vystymosi 
strategijas, padėsiančias formuoti 
privačiojo sektoriaus indėlį į vystymąsi 
stiprinant labai mažas, mažąsias ir 
vidutines vietos įmones bei vietos 
viešuosius pirkimus – itin svarbius vidaus 
vystymosi veiksnius, kurie gali padėti 

5. ragina imtis priemonių, kuriomis būtų 
skatinama taikyti nacionalines vystymosi 
strategijas, padėsiančias formuoti 
privačiojo sektoriaus indėlį į vystymąsi 
stiprinant labai mažas, mažąsias ir 
vidutines vietos įmones bei vietos 
viešuosius pirkimus, stiprinant 
universitetus ir privačias institucijas, 
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padidinti besivystančių šalių pajėgumus 
siekiant sutelkti nacionalines pajamas, 
kovoti su mokestiniu sukčiavimu ir 
mokesčių slėpimu bei sumažinti valiutos ir 
pagrindinių produktų kainų svyravimus, 
keliančius grėsmę patekimui į vertės 
grandines;

dalyvaujančias mokslinių tyrimų ir plėtros 
veikloje, ir techniniu ir IT lygmenimis 
įtraukiant amatų, pramonės ir verslo 
asociacijas, nes tai itin svarbūs vidaus 
vystymosi veiksniai, kurie gali padėti 
padidinti besivystančių šalių pajėgumus 
siekiant sutelkti nacionalines pajamas, 
kovoti su mokestiniu sukčiavimu ir 
mokesčių slėpimu bei sumažinti valiutos ir 
pagrindinių produktų kainų svyravimus, 
keliančius grėsmę patekimui į vertės 
grandines;

Or. el

Pakeitimas 44
Lola Sánchez Caldentey

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina imtis priemonių, kuriomis būtų 
skatinama taikyti nacionalines vystymosi 
strategijas, padėsiančias formuoti 
privačiojo sektoriaus indėlį į vystymąsi 
stiprinant labai mažas, mažąsias ir 
vidutines vietos įmones bei vietos 
viešuosius pirkimus – itin svarbius vidaus 
vystymosi veiksnius, kurie gali padėti 
padidinti besivystančių šalių pajėgumus 
siekiant sutelkti nacionalines pajamas, 
kovoti su mokestiniu sukčiavimu ir 
mokesčių slėpimu bei sumažinti valiutos ir 
pagrindinių produktų kainų svyravimus, 
keliančius grėsmę patekimui į vertės 
grandines;

5. ragina imtis priemonių, kuriomis būtų 
skatinama taikyti nacionalines vystymosi 
strategijas, padėsiančias formuoti 
privačiojo sektoriaus indėlį į vystymąsi 
stiprinant labai mažas, mažąsias ir 
vidutines vietos įmones bei vietos 
viešuosius pirkimus – itin svarbius vidaus 
vystymosi veiksnius, kurie gali padėti 
padidinti besivystančių šalių pajėgumus 
siekiant sutelkti nacionalines pajamas, 
kovoti su mokestiniu sukčiavimu ir 
mokesčių slėpimu bei sumažinti valiutos ir 
pagrindinių produktų kainų svyravimus, 
keliančius grėsmę patekimui į vertės 
grandines; atkreipia dėmesį į riziką, kad 
ES įmonės turės bus remiamos 
įgyvendinant vystymosi politiką, nes reikia 
papildomų vystymosi išteklių, ir į riziką, 
kad reikės didinti pagalbą, susijusią su 
Europos prekių ir paslaugų teikimu;

Or. en
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Pakeitimas 45
Davor Ivo Stier

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina imtis priemonių, kuriomis būtų 
skatinama taikyti nacionalines vystymosi 
strategijas, padėsiančias formuoti 
privačiojo sektoriaus indėlį į vystymąsi 
stiprinant labai mažas, mažąsias ir 
vidutines vietos įmones bei vietos 
viešuosius pirkimus – itin svarbius vidaus 
vystymosi veiksnius, kurie gali padėti 
padidinti besivystančių šalių pajėgumus 
siekiant sutelkti nacionalines pajamas, 
kovoti su mokestiniu sukčiavimu ir 
mokesčių slėpimu bei sumažinti valiutos ir 
pagrindinių produktų kainų svyravimus, 
keliančius grėsmę patekimui į vertės 
grandines;

5. ragina imtis priemonių, kuriomis būtų 
skatinama taikyti vystymosi strategijas, 
padėsiančias formuoti privačiojo sektoriaus 
indėlį į vystymąsi stiprinant labai mažas, 
mažąsias ir vidutines vietos įmones bei 
vietos viešuosius pirkimus – itin svarbius 
vidaus vystymosi veiksnius, kurie gali 
padėti padidinti besivystančių šalių 
pajėgumus siekiant sutelkti nacionalines 
pajamas, kovoti su mokestiniu sukčiavimu 
ir mokesčių slėpimu, užtikrinti teisinį 
tikrumą investicijų atžvilgiu bei sumažinti 
valiutos ir pagrindinių produktų kainų 
svyravimus, keliančius grėsmę patekimui į 
vertės grandines;

Or. en

Pakeitimas 46
Jan Zahradil
ECR frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad ES yra pagrindinė 
pagalbos prekybai teikėja pasaulyje, ir 
teikiant ją didžiausia pirmenybė skiriama 
verslo įmonių tarpusavio santykių 
skatinimui gamybos pajėgumų rėmimui ir 
prekybos besivystančiose šalyse 
pajėgumams;

Or. en



PE557.138v01-00 26/40 AM\1060605LT.doc

LT

Pakeitimas 47
Davor Ivo Stier

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad itin svarbu užtikrinti, jog 
į susitarimus su besivystančiomis šalimis 
būtų įtraukti investuotojų apsaugos 
mechanizmai siekiant užtikrinti deramą 
teisinį tikrumą ir nuosavybės teisių 
apsaugos garantijas ir siekiant į trečiąsias 
šalis pritraukti investicijas ir tarptautinius 
privačių finansų išteklius;

Or. en

Pakeitimas 48
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad trečiųjų šalių pajėgumų 
mobilizuoti privačius, išorės ir vietos 
išteklius stiprinimo veiksmus būtinai turi 
papildyti priemonės, kuriomis būtų 
siekiama sukurti verslumui ir atsakingam 
investavimui į darnųjį vystymąsi palankią 
aplinką, pradedant politinės korupcijos 
panaikinimu ir sąžiningu apmokestinimu, 
taip pat tvirtais kovos su sukčiavimu, 
mokesčių slėpimu ir mokesčių rojais 
veiksmais, tuomet pereinant prie 
administracinių sunkumų šalinimo ir 
mokymo bei verslo įgūdžių ugdymo ir 
galiausiai, ir tai ne mažiau svarbu, 
užtikrinant įmonių atsakomybę už jų 
veiksmų mažinant skurdą ir nelygybę ir 
skatinant aplinkosauginį tvarumą poveikį;

Or. es
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Pakeitimas 49
Marine Le Pen

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina Komisiją įvertinti su tiesioginės 
pagalbos ir paskolų skirstymu susijusios 
korupcijos ir lėšų nukreipimo riziką;

Or. fr

Pakeitimas 50
Marielle de Sarnez

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina plėtoti Afrikos ir Europos 
įmonių partnerystes;

Or. fr

Pakeitimas 51
Marielle de Sarnez

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. ragina Europos Sąjungą ir 
besivystančias šalis remti MVĮ ir labai 
mažų įmonių konkurencingumą ir 
mažųjų įmonių valstybėse narėse ir 
besivystančiose šalyse bendradarbiavimo 
plėtojimą;
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Or. fr

Pakeitimas 52
Marielle de Sarnez

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. ragina Europos investicijų banką 
(EIB) sutelkti lėšas, skirtas besivystančių 
šalių infrastruktūros kūrimui, ir 
bendradarbiauti su Afrikos plėtros banku 
finansuojant ilgalaikes investicijas, 
skatinančias ekonominį vystymąsi;

Or. fr

Pakeitimas 53
Aldo Patriciello

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina peržiūrėti esamus prekybos ir 
investicijų susitarimus, kad galima būtų 
nustatyti visas sritis, ypač nuostatas dėl 
intelektinės nuosavybės teisių, kurios gali 
daryti neigiamą poveikį vystymuisi;

6. ragina peržiūrėti esamus prekybos ir 
investicijų susitarimus, kad galima būtų 
nustatyti visas sritis, ypač nuostatas dėl 
intelektinės nuosavybės teisių, kurios turi 
neigiamų padarinių vystymuisi;

Or. it

Pakeitimas 54
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Nuomonės projektas
6 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina peržiūrėti esamus prekybos ir 
investicijų susitarimus, kad galima būtų 
nustatyti visas sritis, ypač nuostatas dėl 
intelektinės nuosavybės teisių, kurios gali 
daryti neigiamą poveikį vystymuisi;

6. ragina nuodugniai įvertinti esamus 
prekybos ir investicijų susitarimus, kad 
galima būtų nustatyti visas sritis, kurios 
gali neigimai tiesiogiai arba darydamos 
šalutinį poveikį paveikti vystymąsi, ypač
tas nuostatas, kurios gali daryti poveikį
visuotinei prieigai prie prekių ir visuotinės 
svarbos paslaugų, pvz., susijusių su 
sveikata, švietimu, vandens tiekimu, kova 
su badu ir energijos nepritekliumi ir lyčių 
nelygybe;

Or. es

Pakeitimas 55
Jan Zahradil
ECR frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina peržiūrėti esamus prekybos ir 
investicijų susitarimus, kad galima būtų 
nustatyti visas sritis, ypač nuostatas dėl 
intelektinės nuosavybės teisių, kurios gali 
daryti neigiamą poveikį vystymuisi;

6. pabrėžia, kad tvirtesnė intelektinės 
nuosavybės apsauga ir jos užtikrinimas 
padeda besivystančioms šalims kurti ir 
plėtoti reikiamas sistemas, skatinančias ir 
apsaugančias inovacijas ir mokslinius 
tyrimus ‒ kuo aukštesnis tarptautinės 
prekybos vertės grandinės etapas, tuo 
aktualesnis šis klausimas;

Or. en

Pakeitimas 56
Marine Le Pen

Nuomonės projektas
6 dalis



PE557.138v01-00 30/40 AM\1060605LT.doc

LT

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina peržiūrėti esamus prekybos ir 
investicijų susitarimus, kad galima būtų 
nustatyti visas sritis, ypač nuostatas dėl 
intelektinės nuosavybės teisių, kurios gali 
daryti neigiamą poveikį vystymuisi;

6. ragina peržiūrėti esamus prekybos ir 
investicijų susitarimus, kad galima būtų 
nustatyti visas sritis, kurios gali daryti 
neigiamą poveikį vystymuisi;

Or. fr

Pakeitimas 57
Davor Ivo Stier

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina peržiūrėti esamus prekybos ir 
investicijų susitarimus, kad galima būtų 
nustatyti visas sritis, ypač nuostatas dėl 
intelektinės nuosavybės teisių, kurios gali 
daryti neigiamą poveikį vystymuisi;

6. ragina ES nustatyti savo prekybos
politikos sritis, kurios gali daryti neigiamą 
poveikį vystymuisi; ir šiuo klausimu 
reikalauja, kad nauja vystymosi po 
2015 m. programa būtų įtraukta į visas 
ES politikos sritis;

Or. en

Pakeitimas 58
Marietje Schaake

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina visas ES įmones vykdyti įmonių 
socialinės atsakomybės įsipareigojimą 
gerbti žmogaus teises laikantis JT 
pagrindinių principų; ragina Europos 
Sąjungą ieškoti būdų įmonių socialinei 
atsakomybei stiprinti, pvz., didinant ĮSA 
matomumą ir rinkos paskatas įmonėms, 
kurios laikosi ĮSA gairių;
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Or. en

Pakeitimas 59
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. siūlo persvarstyti esamus ir patobulinti 
būsimus dvišalių prekybos susitarimų 
skyrius dėl darnaus vystymosi siekiant 
įtraukti į juos privačiam sektoriui 
privalomas ataskaitų teikimo sistemas;

Or. en

Pakeitimas 60
Davor Ivo Stier

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia, kad svarbu visame pasaulyje 
apsaugoti intelektinės nuosavybės teises ir 
tuo pat metu atsižvelgti į konkrečias 
atskirų besivystančių šalių sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 61
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Nuomonės projektas
7 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją visose tiekimo 
grandinėse toliau remti atsakingos
kasybos, medienos ruošos ir apsirūpinimo 
pagrindiniais produktais iniciatyvas, taip 
pat privačias su tvarumu susijusias 
sistemas ir aplinkosaugos bei socialiniu 
požiūriais patobulinti produktų ir procesų 
gyvavimo ciklo analizę;

7. be to, ragina Komisiją visose tiekimo 
grandinėse toliau remti gamtos išteklių ir 
jų išgavimo, ypač kasybos, medienos 
ruošos, energijos išteklių ir vandens
iniciatyvas, taip pat su tvarumu susijusias
privataus sektoriaus paramos sistemas ir
tuo pat metu aplinkosaugos bei socialiniu 
požiūriais patobulinti produktų ir procesų 
gyvavimo ciklo analizę;

Or. es

Pakeitimas 62
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją visose tiekimo 
grandinėse toliau remti atsakingos kasybos, 
medienos ruošos ir apsirūpinimo 
pagrindiniais produktais iniciatyvas, taip 
pat privačias su tvarumu susijusias 
sistemas ir aplinkosaugos bei socialiniu 
požiūriais patobulinti produktų ir procesų 
gyvavimo ciklo analizę;

7. ragina Komisiją visose tiekimo 
grandinėse toliau remti geresnės tekstilės 
sektoriaus kontrolės, atsakingos kasybos, 
medienos ruošos ir apsirūpinimo 
pagrindiniais produktais iniciatyvas, taip 
pat privačias su tvarumu susijusias 
sistemas ir aplinkosaugos bei socialiniu 
požiūriais patobulinti produktų ir procesų 
gyvavimo ciklo analizę;

Or. en

Pakeitimas 63
Davor Ivo Stier

Nuomonės projektas
7 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją visose tiekimo 
grandinėse toliau remti atsakingos kasybos, 
medienos ruošos ir apsirūpinimo 
pagrindiniais produktais iniciatyvas, taip 
pat privačias su tvarumu susijusias 
sistemas ir aplinkosaugos bei socialiniu 
požiūriais patobulinti produktų ir procesų 
gyvavimo ciklo analizę;

7. ragina Komisiją visose tiekimo 
grandinėse toliau remti atsakingos kasybos, 
medienos ruošos ir apsirūpinimo 
pagrindiniais produktais iniciatyvas, taip 
pat privačias su tvarumu susijusias 
sistemas ir aplinkosaugos bei socialiniu 
požiūriais patobulinti produktų ir procesų 
gyvavimo ciklo analizę; džiaugiasi, kad 
daug pramonės šakų ir tarptautinių 
bendrovių patvirtino elgesio kodeksus, 
kuriuose pateikiami jų pasaulinėms 
tiekimo grandinėms taikytini išsamūs 
socialinio ir aplinkosauginio 
veiksmingumo standartai;

Or. en

Pakeitimas 64
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. laikosi nuomonės, kad privataus 
sektoriaus investicijos į tik su žaliavų ir 
gamtos išteklių eksportu susijusius 
projektus bent jau kelia abejonių dėl jų 
indėlio siekiant vystymosi tikslų;

Or. en

Pakeitimas 65
Marietje Schaake

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. ragina parengti veiksmingesnius ES 
technologijų įmonėms taikytinus 
skaidrumo ir atskaitomybės standartus, 
susijusius su technologijų, kuriomis 
naudojantis gali būti pažeidžiamos 
žmogaus teisės, prisidedama prie 
korupcijos ar imamasi ES saugumo 
interesams prieštaraujančių veiksmų, 
eksportu;

Or. en

Pakeitimas 66
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. tvirtina, kad tokios priemonės kaip 
TDO konvencija Nr. 169, EBPO 
rekomendacijos daugiašalėms įmonėms, 
Jungtinių Tautų verslo ir žmogaus teisių 
pagrindiniai principai ir ES strateginė 
programa žmogaus teisių ir demokratijos 
srityje turi būti sistemingai taikomos ir 
kad už bet kokį pažeidimą turi būti 
keliamos bylos nepripažįstant jokio 
nebaudžiamumo;

Or. en

Pakeitimas 67
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
7 c dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7c. rekomenduoja laikytis atsargaus 
požiūrio į derinimą ir tvirtina, kad įmonės 
gali gauti naudos iš ES finansinių 
priemonių, pvz., regioninių investicinių 
priemonių (LAIP ir kitų), tik jei bus 
stebima, kaip jos susijusios su vystymosi 
tikslais; 

Or. en

Pakeitimas 68
Aldo Patriciello

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia tai, jog vykdant ES prekybos 
politiką reikia skatinti gerą valdymą 
pasitelkiant privalomą sistemą, kuri 
užtikrintų, kad ES bendrovės būtų 
atskaitingos už savo veiksmus 
besivystančiose šalyse, susijusius su 
žmogaus teisių, lyčių lygybės, deramo 
darbo, profesinių sąjungų teisių, aplinkos 
apsaugos, visuotinės galimybės gauti 
kokybiškas viešąsias paslaugas, socialinės 
apsaugos, viešos visuotinės sveikatos 
priežiūros, visuotinės galimybės gauti 
vaistų ir maisto bei produktų saugos 
standartais.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. it

Pakeitimas 69
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Nuomonės projektas
8 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia tai, jog vykdant ES prekybos 
politiką reikia skatinti gerą valdymą 
pasitelkiant privalomą sistemą, kuri 
užtikrintų, kad ES bendrovės būtų 
atskaitingos už savo veiksmus 
besivystančiose šalyse, susijusius su 
žmogaus teisių, lyčių lygybės, deramo 
darbo, profesinių sąjungų teisių, aplinkos 
apsaugos, visuotinės galimybės gauti 
kokybiškas viešąsias paslaugas, socialinės 
apsaugos, viešos visuotinės sveikatos 
priežiūros, visuotinės galimybės gauti 
vaistų ir maisto bei produktų saugos 
standartais.

8. pabrėžia tai, jog vykdant ES prekybos 
politiką reikia skatinti gerą valdymą 
pasitelkiant privalomą sistemą, kuri 
užtikrintų, kad ES bendrovės prisidėtų prie 
integracinio ekonomikos augimo ir būtų 
atskaitingos už savo veiksmus 
besivystančiose šalyse, susijusius su 
žmogaus teisių, lyčių lygybės, deramo 
darbo, profesinių sąjungų teisių, aplinkos 
apsaugos, socialinės apsaugos, visuotinės 
galimybės gauti kokybiškas prekes ir
viešąsias paslaugas standartais, ypatingą 
dėmesį skiriant viešai visuotinei sveikatos 
priežiūrai, visuotinėms galimybėms gauti 
vaistų ir maisto bei produktų saugai.

Or. es

Pakeitimas 70
Jan Zahradil
ECR frakcijos vardu

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia tai, jog vykdant ES prekybos 
politiką reikia skatinti gerą valdymą 
pasitelkiant privalomą sistemą, kuri 
užtikrintų, kad ES bendrovės būtų 
atskaitingos už savo veiksmus 
besivystančiose šalyse, susijusius su 
žmogaus teisių, lyčių lygybės, deramo 
darbo, profesinių sąjungų teisių, aplinkos 
apsaugos, visuotinės galimybės gauti 
kokybiškas viešąsias paslaugas, socialinės 
apsaugos, viešos visuotinės sveikatos 
priežiūros, visuotinės galimybės gauti 
vaistų ir maisto bei produktų saugos 
standartais.

8. pabrėžia tai, jog vykdant ES prekybos 
politiką reikia skatinti gerą valdymą 
pasitelkiant savanorišką sistemą, kuri 
užtikrintų, kad ES bendrovės būtų 
atskaitingos už savo veiksmus 
besivystančiose šalyse, susijusius su 
žmogaus teisių, lyčių lygybės, deramo 
darbo, profesinių sąjungų teisių, aplinkos 
apsaugos, visuotinės galimybės gauti 
kokybiškas viešąsias paslaugas, socialinės 
apsaugos, viešos visuotinės sveikatos 
priežiūros, visuotinės galimybės gauti 
vaistų ir maisto bei produktų saugos 
standartais.

Or. en
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Pakeitimas 71
Marine Le Pen

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia tai, jog vykdant ES prekybos 
politiką reikia skatinti gerą valdymą 
pasitelkiant privalomą sistemą, kuri 
užtikrintų, kad ES bendrovės būtų 
atskaitingos už savo veiksmus 
besivystančiose šalyse, susijusius su
žmogaus teisių, lyčių lygybės, deramo 
darbo, profesinių sąjungų teisių, aplinkos 
apsaugos, visuotinės galimybės gauti 
kokybiškas viešąsias paslaugas, socialinės 
apsaugos, viešos visuotinės sveikatos
priežiūros, visuotinės galimybės gauti 
vaistų ir maisto bei produktų saugos 
standartais.

8. pabrėžia tai, jog vykdant ES prekybos 
politiką reikia skatinti gerą valdymą 
pasitelkiant privalomą sistemą, kuri 
užtikrintų, kad ES bendrovės būtų 
atskaitingos už savo veiksmus 
besivystančiose šalyse, susijusius su
Europos tautoms bendrais principais,
šalių partnerių nustatytais standartais,
aplinkos apsaugos, maisto, sveikatos ir
produktų sauga.

Or. fr

Pakeitimas 72
Davor Ivo Stier

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia tai, jog vykdant ES prekybos
politiką reikia skatinti gerą valdymą
pasitelkiant privalomą sistemą, kuri 
užtikrintų, kad ES bendrovės būtų 
atskaitingos už savo veiksmus 
besivystančiose šalyse, susijusius su 
žmogaus teisių, lyčių lygybės, deramo 
darbo, profesinių sąjungų teisių, aplinkos 
apsaugos, visuotinės galimybės gauti 
kokybiškas viešąsias paslaugas, socialinės 
apsaugos, viešos visuotinės sveikatos 

8. pabrėžia ES prekybos ir vystymosi 
politikos svarbą skatinant gerą valdymą, 
demokratiją, žmogaus teises, įskaitant 
darbo teises, ir teisinę valstybę.



PE557.138v01-00 38/40 AM\1060605LT.doc

LT

priežiūros, visuotinės galimybės gauti 
vaistų ir maisto bei produktų saugos 
standartais.

Or. en

Pakeitimas 73
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. atkreipia dėmesį į tai, kad privatūs 
investuotojai trečiosiose šalyse gauna 
didelės naudos iš susitarimų dėl 
investicijų apsaugos, todėl kyla pavojus, 
jog pelnas bus svarbiau nei vystymosi 
klausimai, bus stabdomas reguliavimas ir 
sustiprės nesąžiningi verslo santykiai; 
todėl rekomenduoja neįtraukti privataus 
sektoriaus finansuojamus vystymosi 
projektus į dvišales investicijų sutartis ir 
tokias nuostatas kaip nuostatos dėl 
investuotojų ir valstybės ginčų sprendimo, 
ypač siekiant stiprinti vietos teismines 
sistemas, ir ragina vietoj to naudoti 
nacionalines teisines sistemas. 

Or. en

Pakeitimas 74
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. ypač ragina ES valstybes nares 
parengti nacionalinius verslo ir žmogaus 
teisių planus siekiant užtikrinti 
veiksmingą 2011 m. JT priimtų verslo ir 
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žmogaus teisių pagrindinių principų 
įgyvendinimą ir daugiau nedelsiant 
vykdyti 2013 m. Europos Vadovų Tarybos 
prisiimtą įsipareigojimą įgyvendinant ES 
veiksmų planą žmogaus teisių ir 
demokratijos srityje.

Or. es

Pakeitimas 75
Marine Le Pen

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. tvirtina, kad Europos įmonės neturi 
pakeisti viešąsias paslaugas šalyse 
partnerėse.

Or. fr

Pakeitimas 76
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Nuomonės projektas
8 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8b. taip pat pabrėžia, kad svarbu įgalinti 
vartotojus, kad jie galėtų vartojimą 
paversti politiniu aktu ir atsakinga bei 
tvaria praktika; ragina Komisiją sukurti 
produktų atsekamumo sistemas ir ES 
įmonių, dalyvaujančių ES vystymosi 
projektuose, registrą siekiant užtikrinti, 
kad jų veikla būtų skaidresnė ir įgalintų 
piliečius stebėti ES įmonių veiklą už ES 
ribų, ir tuo pat metu sudaryti palankesnes 
sąlygas skleisti patirtį tarptautiniu mastu 
ir ‒ tai taip pat svarbu ‒ užtikrinti ES 
įmonių matomumą ir teigiamą įvaizdį. 
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Or. es

Pakeitimas 77
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Nuomonės projektas
8 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8c. galiausiai ragina Komisiją skatinti 
kurti įmonių, valdžios institucijų ir 
pilietinės visuomenės koordinavimo ir 
susitikimų forumus ES ir trečiosiose 
šalyse siekiant plėtoti keitimąsi gerąja 
praktika ir formuoti vystymuisi palankią 
sinergiją.

Or. es


