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Amendement 1
Jan Zahradil
namens de ECR-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. benadrukt dat er in de 
ontwikkelingslanden massale 
investeringen nodig zijn in infrastructuur, 
watervoorziening en energie en dat 
geraamd wordt dat er in de 
ontwikkelingslanden 1 biljoen USD per 
jaar meer moet worden uitgegeven dan op 
dit moment wordt gedaan en dat het 
merendeel van deze financiering uit de 
particuliere sector moet komen;

Or. en

Amendement 2
Marietje Schaake

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. benadrukt dat de belangrijkste 
doelstellingen van de Europese 
ontwikkelingssamenwerking het 
terugdringen en uitbannen van armoede, 
het bevorderen van de mensenrechten en 
het uitdragen en versterken van de 
democratie, goed bestuur en de 
rechtsstaat zijn; wijst erop dat 
ontwikkelingssamenwerking gebaseerd 
moet zijn op deze doelstellingen;

Or. en



PE557.138v01-00 4/44 AM\1060605NL.doc

NL

Amendement 3
Marietje Schaake

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 bis. wijst erop dat het 
ontwikkelingsbeleid op zichzelf deze 
doelstellingen niet kan verwezenlijken, 
maar dat het moet worden geïntegreerd in 
een bredere aanpak, waarin het 
buitenlands en veiligheidsbeleid, het 
handelsbeleid en andere 
beleidsinstrumenten voor het externe 
optreden moeten worden samengebracht; 
merkt op dat samenhang tussen deze 
verschillende armen van het externe 
beleid van de EU van cruciaal belang is;

Or. en

Amendement 4
Marietje Schaake

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 ter. merkt op dat het kader voor 
ontwikkelingshulp moet worden 
vastgesteld door regeringen en dat er een 
essentiële taak is weggelegd voor de 
publieke sector; erkent evenwel dat de 
particuliere sector eveneens een 
belangrijke rol speelt in het versterken 
van de economieën van derde landen en 
het verbeteren van de toegang tot 
kapitaal;

Or. en
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Amendement 5
Enrico Gasbarra

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat de particuliere sector een 
grotere rol is gaan spelen op 
ontwikkelingsgebied teneinde de politieke 
prioriteiten te ondersteunen in een tijd van 
bezuinigingen op de hulpbudgetten, en is 
van mening dat de samenwerking tussen de 
EU en de particuliere sector op het gebied 
van ontwikkeling moet worden 
onderworpen aan de internationaal 
overeengekomen beginselen inzake de 
doeltreffendheid van ontwikkelingshulp;

1. merkt op dat de particuliere sector een 
grotere rol is gaan spelen op 
ontwikkelingsgebied teneinde de politieke 
prioriteiten te ondersteunen in een tijd van 
bezuinigingen op de hulpbudgetten, en is 
van mening dat de samenwerking tussen de 
EU en de particuliere sector op het gebied 
van ontwikkeling moet worden 
onderworpen aan de internationaal 
overeengekomen beginselen inzake de 
doeltreffendheid van ontwikkelingshulp, 
duurzaamheid en billijkheid;

Or. it

Amendement 6
Aldo Patriciello

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat de particuliere sector een 
grotere rol is gaan spelen op 
ontwikkelingsgebied teneinde de politieke 
prioriteiten te ondersteunen in een tijd van 
bezuinigingen op de hulpbudgetten, en is 
van mening dat de samenwerking tussen de 
EU en de particuliere sector op het gebied 
van ontwikkeling moet worden 
onderworpen aan de internationaal 
overeengekomen beginselen inzake de 
doeltreffendheid van ontwikkelingshulp;

1. merkt op dat de particuliere sector een 
grotere rol is gaan spelen op 
ontwikkelingsgebied teneinde de politieke 
prioriteiten te ondersteunen in een tijd van 
bezuinigingen op de hulpbudgetten, en is 
van mening dat de samenwerking tussen de 
EU en de particuliere sector op het gebied 
van ontwikkeling moet worden beheerst 
door de internationaal overeengekomen 
beginselen inzake de doeltreffendheid van 
ontwikkelingshulp;

Or. it
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Amendement 7
Davor Ivo Stier

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat de particuliere sector een 
grotere rol is gaan spelen op 
ontwikkelingsgebied teneinde de politieke 
prioriteiten te ondersteunen in een tijd 
van bezuinigingen op de hulpbudgetten, 
en is van mening dat de samenwerking 
tussen de EU en de particuliere sector op 
het gebied van ontwikkeling moet worden 
onderworpen aan de internationaal 
overeengekomen beginselen inzake de 
doeltreffendheid van ontwikkelingshulp;

1. merkt op dat de particuliere sector goed 
is voor ongeveer 90 % van de banen in 
ontwikkelingslanden en dus een essentiële 
rol speelt in de totstandbrenging van 
duurzame economische groei en de 
terugdringing van de armoede;

Or. en

Amendement 8
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

merkt op dat de particuliere sector een 
grotere rol is gaan spelen op 
ontwikkelingsgebied teneinde de politieke 
prioriteiten te ondersteunen in een tijd van 
bezuinigingen op de hulpbudgetten, en is 
van mening dat de samenwerking tussen de 
EU en de particuliere sector op het gebied 
van ontwikkeling moet worden 
onderworpen aan de internationaal 
overeengekomen beginselen inzake de 
doeltreffendheid van ontwikkelingshulp;

stelt vast dat het strategisch belangrijk is 
dat de EU opnieuw mondiaal leider wordt 
op het gebied van armoedebestrijding en 
duurzame ontwikkeling, merkt op dat de 
particuliere sector een grotere rol is gaan 
spelen op ontwikkelingsgebied teneinde de 
politieke prioriteiten te ondersteunen in een 
tijd van bezuinigingen op de 
hulpbudgetten, en is van mening dat de 
samenwerking tussen de EU en de 
particuliere sector op het gebied van 
ontwikkeling moet worden onderworpen 
aan de internationaal overeengekomen 
beginselen inzake de doeltreffendheid en 
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efficiëntie van ontwikkelingshulpbeleid en 
-programma's;

Or. es

Amendement 9
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept dat het begrip 
"particuliere sector" erg ruim is en zowel 
transnationale als nationale 
ondernemingen in de productie- en de 
dienstensector, het bankwezen en de 
financiële sector, werknemers- en 
werkgeversorganisaties en ngo's omvat, 
en dat elk van deze spelers zijn eigen 
prioriteiten, principes en doelen heeft;

Or. en

Amendement 10
Davor Ivo Stier

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. merkt op dat kleine en middelgrote 
ondernemingen in de 
ontwikkelingslanden vaak kampen met 
veel zwaardere regelgevingslasten dan de 
ondernemingen in de EU en vaak 
opereren in de informele economie en 
onvoldoende rechtsbescherming en 
toegang tot krediet hebben; wijst erop dat 
het scheppen van een 
ondernemingsvriendelijk klimaat voor 
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particuliere initiatieven en het 
aanmoedigen van de ontwikkeling van 
banken en andere kredietinstellingen die 
over de nodige middelen beschikken om 
krediet te verstrekken en het kredietrisico 
in de kmo-sector correct te evalueren 
essentiële voorwaarden zijn om duurzame 
ontwikkeling te bevorderen;

Or. en

Amendement 11
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. herinnert eraan dat ontwikkeling 
veel meer inhoudt dan economische groei 
en dat activiteiten in de particuliere sector 
zorgvuldig moeten worden begeleid met 
een reeks voorwaarden, na raadpleging 
van en in overeenstemming met de 
betrokken gemeenschappen;

Or. en

Amendement 12
Enrico Gasbarra

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herinnert eraan dat bij de 
gemeenschappelijke handelspolitiek van de 
EU, uit hoofde van artikel 208 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, rekening moet worden 
gehouden met het beginsel van 

2. herinnert eraan dat bij de 
gemeenschappelijke handelspolitiek van de 
EU, uit hoofde van artikel 208 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, rekening moet worden 
gehouden met het beginsel van 
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beleidscoherentie voor ontwikkeling, en is 
van mening dat in alle handels- en 
investeringsovereenkomsten van de EU 
expliciet naar dit beginsel moet worden 
verwezen;

beleidscoherentie voor ontwikkeling, en is 
van mening dat in alle handels- en 
investeringsovereenkomsten van de EU 
expliciet naar dit beginsel moet worden 
verwezen en dat dit beginsel de grondslag 
moet vormen van de belangrijkste interne 
maatregelen op het gebied van de 
industrie, het milieu en de interne markt;

Or. it

Amendement 13
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herinnert eraan dat bij de 
gemeenschappelijke handelspolitiek van de 
EU, uit hoofde van artikel 208 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, rekening moet worden 
gehouden met het beginsel van 
beleidscoherentie voor ontwikkeling, en is 
van mening dat in alle handels- en 
investeringsovereenkomsten van de EU 
expliciet naar dit beginsel moet worden 
verwezen;

2. herinnert eraan dat bij de 
gemeenschappelijke handelspolitiek van de 
EU, uit hoofde van artikel 208 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, rekening moet worden 
gehouden met het beginsel van 
beleidscoherentie voor ontwikkeling, en is 
van mening dat in alle handels- en 
investeringsovereenkomsten van de EU 
expliciet naar dit beginsel moet worden 
verwezen en dat de Commissie 
tegelijkertijd de nodige mechanismen voor 
de coördinatie van al het binnenlandse en 
buitenlandse beleid van de EU moet 
versterken;

Or. es

Amendement 14
Lola Sánchez Caldentey

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. herinnert eraan dat bij de 
gemeenschappelijke handelspolitiek van de 
EU, uit hoofde van artikel 208 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, rekening moet worden 
gehouden met het beginsel van 
beleidscoherentie voor ontwikkeling, en is 
van mening dat in alle handels- en 
investeringsovereenkomsten van de EU 
expliciet naar dit beginsel moet worden 
verwezen;

2. benadrukt dat het handelsbeleid, het 
investeringsbeleid en het 
ontwikkelingsbeleid van de EU met elkaar 
verbonden zijn en rechtstreekse gevolgen 
hebben in ontwikkelingslanden; herinnert 
eraan dat bij de gemeenschappelijke 
handelspolitiek van de EU rekening moet 
worden gehouden met het beginsel van 
beleidscoherentie voor ontwikkeling, uit 
hoofde van artikel 208 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie, dat voorschrijft dat bij de uitvoering 
van beleid dat gevolgen kan hebben voor 
de ontwikkelingslanden rekening wordt 
gehouden met de doelstellingen van de 
ontwikkelingssamenwerking; is van 
mening dat in alle handels- en 
investeringsovereenkomsten van de EU 
expliciet naar dit beginsel moet worden 
verwezen;

Or. en

Amendement 15
Davor Ivo Stier

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herinnert eraan dat bij de 
gemeenschappelijke handelspolitiek van de 
EU, uit hoofde van artikel 208 van het 
Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie, rekening moet worden 
gehouden met het beginsel van 
beleidscoherentie voor ontwikkeling, en is 
van mening dat in alle handels- en 
investeringsovereenkomsten van de EU 
expliciet naar dit beginsel moet worden
verwezen;

2. herinnert eraan dat bij de 
gemeenschappelijke handelspolitiek van de 
EU, uit hoofde van artikel 208 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, rekening moet worden 
gehouden met het beginsel van 
beleidscoherentie voor ontwikkeling, en is 
van mening dat dit beginsel in alle handels-
en investeringsovereenkomsten van de EU 
moet worden geëerbiedigd;
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Or. en

Amendement 16
Marietje Schaake

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst erop dat moet worden bekeken 
hoe de particuliere sector beter kan 
worden ingeschakeld in het kader van het 
Europese nabuurschapsbeleid, om 
economische groei en banen te helpen 
creëren in het nabuurschap van de EU, 
bijvoorbeeld door kennis inzake het 
verlenen van toegang tot kapitaal te 
delen;

Or. en

Amendement 17
Lola Sánchez Caldentey

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. herinnert eraan dat particuliere 
financiering niet mag worden gezien als 
vervanging van publieke financiering en 
dat de particuliere sector de rol van 
regeringen, die verplicht zijn om de 
mensenrechten te vrijwaren en te 
investeren in de verlening van 
basisdiensten zoals gezondheidszorg en 
onderwijs, niet kan of mag overnemen;

Or. en
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Amendement 18
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat verdragen die 
internationale particuliere investeringen 
beschermen en aantrekken van 
fundamenteel belang zijn voor de 
economische ontwikkeling van talrijke 
opkomende naties; merkt op dat de 
bescherming van de binnenlandse 
rechtsstaat van het allergrootste belang is 
voor groei;

Or. en

Amendement 19
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. herinnert voorts aan de toezegging 
van de EU inzake de integratie van het 
genderaspect in al haar beleid en aan het 
feit dat het belangrijk is dat wordt 
gegarandeerd dat mannen en vrouwen 
evenveel profiteren van sociale 
veranderingen, economische groei en de 
creatie van waardige banen, waarbij 
discriminatie moet wordt uitgebannen en 
de eerbiediging van de rechten van de 
vrouw overal ter wereld moet worden 
bevorderd;

Or. es
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Amendement 20
Enrico Gasbarra

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat huidige EU-praktijken om 
officiële ontwikkelingshulp (ODA) als 
hefboom te gebruiken voor het aantrekken 
van particuliere financiering ondoeltreffend 
zijn gebleken vanwege onduidelijkheid 
over additionaliteit, transparantie, 
verantwoordingsplicht, zeggenschap, 
overeenstemming met de 
landenprioriteiten, schuldhoudbaarheid en, 
daaruit voortvloeiend, het 
ontwikkelingspotentieel;

3. wijst erop dat huidige EU-praktijken om 
officiële ontwikkelingshulp (ODA) als 
hefboom te gebruiken voor het aantrekken 
van particuliere financiering ondoeltreffend 
zijn gebleken vanwege onduidelijkheid 
over additionaliteit, transparantie, 
verantwoordingsplicht, zeggenschap, 
overeenstemming met de 
landenprioriteiten, schuldhoudbaarheid en, 
daaruit voortvloeiend, het 
ontwikkelingspotentieel; herinnert in dit 
verband aan de doeltreffendheid van 
solidaire en duurzame instrumenten zoals 
microkredieten, die door de EU moeten 
worden gestimuleerd en bevorderd als 
beste praktijk;

Or. it

Amendement 21
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat huidige EU-praktijken om 
officiële ontwikkelingshulp (ODA) als 
hefboom te gebruiken voor het aantrekken 
van particuliere financiering 
ondoeltreffend zijn gebleken vanwege
onduidelijkheid over additionaliteit, 
transparantie, verantwoordingsplicht, 
zeggenschap, overeenstemming met de 
landenprioriteiten, schuldhoudbaarheid en, 
daaruit voortvloeiend, het 
ontwikkelingspotentieel;

3. wijst erop dat huidige EU-praktijken om 
officiële ontwikkelingshulp (ODA) als 
hefboom te gebruiken voor het aantrekken 
van particuliere financiering onvoldoende 
doeltreffend zijn gebleken; is van mening
dat dit te wijten is aan het gebrek aan 
onderlinge afhankelijkheid van de 
verschillende EU-beleidslijnen, en met 
name aan de onduidelijkheid over de 
definitie van de rol, de criteria en de wijze 
waarop de particuliere sector deelneemt 
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aan ontwikkeling, alsmede over 
additionaliteit, transparantie, 
verantwoordingsplicht en het 
daadwerkelijk afleggen van 
verantwoording, zeggenschap, 
overeenstemming met de landenprioriteiten 
van het begunstigde land en
schuldhoudbaarheid, waardoor het effect 
van particuliere activiteiten op 
ontwikkeling beperkt is;

Or. es

Amendement 22
Jan Zahradil
namens de ECR-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat huidige EU-praktijken om 
officiële ontwikkelingshulp (ODA) als 
hefboom te gebruiken voor het aantrekken 
van particuliere financiering 
ondoeltreffend zijn gebleken vanwege 
onduidelijkheid over additionaliteit, 
transparantie, verantwoordingsplicht, 
zeggenschap, overeenstemming met de 
landenprioriteiten, schuldhoudbaarheid 
en, daaruit voortvloeiend, het 
ontwikkelingspotentieel;

3. wijst erop dat huidige EU-praktijken om 
officiële ontwikkelingshulp (ODA) als 
hefboom te gebruiken voor het aantrekken 
van particuliere financiering door te 
diversifiëren en risico's te delen 
doeltreffend zijn om de huidige 
uitdagingen het hoofd te bieden en meer 
middelen vrij te maken;

Or. en

Amendement 23
Eleftherios Synadinos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat huidige EU-praktijken om 
officiële ontwikkelingshulp (ODA) als 
hefboom te gebruiken voor het aantrekken 
van particuliere financiering ondoeltreffend 
zijn gebleken vanwege onduidelijkheid 
over additionaliteit, transparantie, 
verantwoordingsplicht, zeggenschap, 
overeenstemming met de 
landenprioriteiten, schuldhoudbaarheid en, 
daaruit voortvloeiend, het 
ontwikkelingspotentieel;

3. wijst erop dat huidige EU-praktijken om 
officiële ontwikkelingshulp (ODA) als 
hefboom te gebruiken voor het aantrekken 
van particuliere financiering ondoeltreffend 
zijn gebleken vanwege onduidelijkheid 
over additionaliteit, transparantie, 
verantwoordingsplicht, zeggenschap, 
overeenstemming met de 
landenprioriteiten, schuldhoudbaarheid en, 
daaruit voortvloeiend, het 
ontwikkelingspotentieel, vanwege een 
gebrek aan een duidelijk afgebakend 
nationaal wetgevingskader in 
verscheidene landen, met name voor wat 
betreft projecten in het kader van een 
privaat-publiek partnerschap, maar ook 
vanwege het onvermogen om de diensten 
van talloze lidstaten in overeenstemming 
te brengen met de communautaire 
praktijk;

Or. el

Amendement 24
Lola Sánchez Caldentey

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat huidige EU-praktijken om 
officiële ontwikkelingshulp (ODA) als 
hefboom te gebruiken voor het aantrekken 
van particuliere financiering ondoeltreffend 
zijn gebleken vanwege onduidelijkheid 
over additionaliteit, transparantie, 
verantwoordingsplicht, zeggenschap, 
overeenstemming met de 
landenprioriteiten, schuldhoudbaarheid en, 
daaruit voortvloeiend, het 
ontwikkelingspotentieel;

3. wijst erop dat hoewel er meer 
financiering nodig is om de uitdagingen 
van duurzame ontwikkeling het hoofd te 
bieden, het potentieel van de particuliere 
sector om bij te dragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen op 
het gebied van duurzame ontwikkeling 
beperkt is; wijst erop dat huidige EU-
praktijken om officiële ontwikkelingshulp 
(ODA) als hefboom te gebruiken voor het 
aantrekken van particuliere financiering 
ondoeltreffend zijn gebleken vanwege 
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onduidelijkheid over additionaliteit, 
transparantie, verantwoordingsplicht, 
zeggenschap, overeenstemming met de 
landenprioriteiten, schuldhoudbaarheid en, 
daaruit voortvloeiend, het 
ontwikkelingspotentieel;

Or. en

Amendement 25
Davor Ivo Stier

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat huidige EU-praktijken om 
officiële ontwikkelingshulp (ODA) als 
hefboom te gebruiken voor het aantrekken 
van particuliere financiering 
ondoeltreffend zijn gebleken vanwege 
onduidelijkheid over additionaliteit, 
transparantie, verantwoordingsplicht, 
zeggenschap, overeenstemming met de 
landenprioriteiten, schuldhoudbaarheid en, 
daaruit voortvloeiend, het 
ontwikkelingspotentieel;

3. wijst erop dat huidige EU-praktijken om 
officiële ontwikkelingshulp (ODA) als 
hefboom te gebruiken voor het aantrekken 
van particuliere financiering kunnen 
worden verbeterd door additionaliteit, 
transparantie, verantwoordingsplicht, 
zeggenschap, overeenstemming met de 
landenprioriteiten, schuldhoudbaarheid en, 
daaruit voortvloeiend, het 
ontwikkelingspotentieel te versterken;

Or. en

Amendement 26
Marielle de Sarnez

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. meent dat voor een win-winsituatie 
het partnerschap tussen de Europese Unie 
en de ontwikkelingslanden onderbouwd 
moet zijn met een logica van coproductie;
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Or. fr

Amendement 27
Marielle de Sarnez

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. meent dat het ontwikkelingsbeleid 
concrete oplossingen moet bieden op het 
vlak van infrastructuur, investeringen, 
financiering en duurzaam beheer van 
natuurlijke hulpbronnen;

Or. fr

Amendement 28
Marielle de Sarnez

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. is van mening dat het 
handelsbeleid ten dienste moet staan van 
de economische ontwikkeling;

Or. fr

Amendement 29
Ivan Jakovčić

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat het handelsbeleid van de 
EU de beleidsruimte van 

4. benadrukt dat het handelsbeleid van de 
EU de politieke en economische ruimte
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ontwikkelingslanden moet eerbiedigen om 
robuuste invoertarieven te handhaven die 
het scheppen van geschoolde en 
fatsoenlijke banen in de lokale be- en 
verwerkende sector en agro-
voedingsmiddelensector vergemakkelijken; 
deze bedrijfstakken kunnen de 
binnenlandse toegevoegde waarde en de 
industriële groei en diversifiëring 
stimuleren, welke op hun beurt een 
voorwaarde zijn voor economische 
ontwikkeling en maatschappelijke 
opwaardering;

van ontwikkelingslanden moet eerbiedigen 
om robuuste invoertarieven te handhaven 
die het scheppen van geschoolde en 
fatsoenlijke banen in de lokale be- en 
verwerkende sector en agro-
voedingsmiddelensector vergemakkelijken; 
deze bedrijfstakken kunnen de 
binnenlandse toegevoegde waarde en de 
industriële groei en diversifiëring 
stimuleren, welke op hun beurt een 
voorwaarde zijn voor economische 
ontwikkeling en maatschappelijke 
opwaardering;

Or. hr

Amendement 30
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat het handelsbeleid van de 
EU de beleidsruimte van 
ontwikkelingslanden moet eerbiedigen om 
robuuste invoertarieven te handhaven die 
het scheppen van geschoolde en 
fatsoenlijke banen in de lokale be- en 
verwerkende sector en agro-
voedingsmiddelensector vergemakkelijken; 
deze bedrijfstakken kunnen de 
binnenlandse toegevoegde waarde en de 
industriële groei en diversifiëring 
stimuleren, welke op hun beurt een 
voorwaarde zijn voor economische 
ontwikkeling en maatschappelijke 
opwaardering;

4. benadrukt dat het handelsbeleid van de 
EU de beleidsruimte van 
ontwikkelingslanden moet eerbiedigen om 
robuuste invoertarieven te handhaven die 
het scheppen van geschoolde en 
fatsoenlijke banen in de lokale be- en 
verwerkende sector en agro-
voedingsmiddelensector vergemakkelijken; 
deze bedrijfstakken kunnen de 
binnenlandse toegevoegde waarde en de 
industriële groei en diversifiëring 
stimuleren, welke op hun beurt een 
voorwaarde zijn voor inclusieve 
economische ontwikkeling en 
maatschappelijke opwaardering;

Or. es

Amendement 31
Jan Zahradil
namens de ECR-Fractie
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat het handelsbeleid van de 
EU de beleidsruimte van 
ontwikkelingslanden moet eerbiedigen om 
robuuste invoertarieven te handhaven die 
het scheppen van geschoolde en 
fatsoenlijke banen in de lokale be- en 
verwerkende sector en agro-
voedingsmiddelensector vergemakkelijken; 
deze bedrijfstakken kunnen de 
binnenlandse toegevoegde waarde en de 
industriële groei en diversifiëring 
stimuleren, welke op hun beurt een 
voorwaarde zijn voor economische 
ontwikkeling en maatschappelijke 
opwaardering;

4. benadrukt dat het handelsbeleid van de 
EU de beleidsruimte van 
ontwikkelingslanden − in het bijzonder de 
minst ontwikkelde landen − moet 
eerbiedigen om robuuste invoertarieven te 
handhaven die het scheppen van 
geschoolde en fatsoenlijke banen in de 
lokale be- en verwerkende sector en agro-
voedingsmiddelensector vergemakkelijken; 
deze bedrijfstakken kunnen de 
binnenlandse toegevoegde waarde en de 
industriële groei en diversifiëring 
stimuleren, welke op hun beurt een 
voorwaarde zijn voor economische 
ontwikkeling en maatschappelijke 
opwaardering;

Or. en

Amendement 32
Jan Zahradil
namens de ECR-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat het handelsbeleid van de 
EU de beleidsruimte van 
ontwikkelingslanden moet eerbiedigen om 
robuuste invoertarieven te handhaven die 
het scheppen van geschoolde en 
fatsoenlijke banen in de lokale be- en 
verwerkende sector en agro-
voedingsmiddelensector vergemakkelijken; 
deze bedrijfstakken kunnen de 
binnenlandse toegevoegde waarde en de 
industriële groei en diversifiëring 
stimuleren, welke op hun beurt een 

4. benadrukt dat het handelsbeleid van de 
EU de beleidsruimte van 
ontwikkelingslanden moet eerbiedigen om 
in specifieke invoertarieven te voorzien die 
het scheppen van geschoolde en 
fatsoenlijke banen in de lokale be- en 
verwerkende sector en agro-
voedingsmiddelensector vergemakkelijken; 
deze bedrijfstakken kunnen de 
binnenlandse toegevoegde waarde en de 
industriële groei en diversifiëring 
stimuleren, welke op hun beurt een 
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voorwaarde zijn voor economische 
ontwikkeling en maatschappelijke 
opwaardering;

voorwaarde zijn voor economische 
ontwikkeling en maatschappelijke 
opwaardering;

Or. en

Amendement 33
Jan Zahradil
namens de ECR-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat het handelsbeleid van de 
EU de beleidsruimte van 
ontwikkelingslanden moet eerbiedigen om 
robuuste invoertarieven te handhaven die 
het scheppen van geschoolde en 
fatsoenlijke banen in de lokale be- en 
verwerkende sector en agro-
voedingsmiddelensector vergemakkelijken; 
deze bedrijfstakken kunnen de 
binnenlandse toegevoegde waarde en de 
industriële groei en diversifiëring 
stimuleren, welke op hun beurt een 
voorwaarde zijn voor economische 
ontwikkeling en maatschappelijke 
opwaardering;

4. benadrukt dat het handelsbeleid van de 
EU de beleidsruimte van 
ontwikkelingslanden moet eerbiedigen om 
robuuste invoertarieven te handhaven die 
het scheppen van geschoolde en 
fatsoenlijke banen in de lokale be- en 
verwerkende sector en agro-
voedingsmiddelensector vergemakkelijken; 
deze bedrijfstakken kunnen de 
binnenlandse toegevoegde waarde, het 
concurrentievermogen en de industriële 
groei en diversifiëring stimuleren, welke 
op hun beurt een voorwaarde zijn voor 
economische ontwikkeling en 
maatschappelijke opwaardering;

Or. en

Amendement 34
Jan Zahradil
namens de ECR-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat het handelsbeleid van de 
EU de beleidsruimte van 

4. benadrukt dat het handelsbeleid van de 
EU de beleidsruimte van 
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ontwikkelingslanden moet eerbiedigen om 
robuuste invoertarieven te handhaven die 
het scheppen van geschoolde en 
fatsoenlijke banen in de lokale be- en 
verwerkende sector en agro-
voedingsmiddelensector vergemakkelijken; 
deze bedrijfstakken kunnen de 
binnenlandse toegevoegde waarde en de 
industriële groei en diversifiëring 
stimuleren, welke op hun beurt een 
voorwaarde zijn voor economische 
ontwikkeling en maatschappelijke 
opwaardering;

ontwikkelingslanden moet eerbiedigen om 
robuuste invoertarieven te handhaven die 
het scheppen van geschoolde en 
fatsoenlijke banen in de lokale be- en 
verwerkende sector en agro-
voedingsmiddelensector vergemakkelijken; 
deze bedrijfstakken kunnen de 
binnenlandse toegevoegde waarde en de 
industriële groei en diversifiëring 
stimuleren, welke op hun beurt een 
voorwaarde zijn voor economische 
ontwikkeling en maatschappelijke 
opwaardering en voorlopers zijn van 
toekomstige stimulansen voor de uitvoer 
binnen wereldwijde handelsstelsels;

Or. en

Amendement 35
Lola Sánchez Caldentey

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat het handelsbeleid van de 
EU de beleidsruimte van 
ontwikkelingslanden moet eerbiedigen om 
robuuste invoertarieven te handhaven die 
het scheppen van geschoolde en 
fatsoenlijke banen in de lokale be- en 
verwerkende sector en agro-
voedingsmiddelensector vergemakkelijken; 
deze bedrijfstakken kunnen de 
binnenlandse toegevoegde waarde en de 
industriële groei en diversifiëring 
stimuleren, welke op hun beurt een 
voorwaarde zijn voor economische 
ontwikkeling en maatschappelijke 
opwaardering;

4. benadrukt dat het handelsbeleid van de 
EU de beleidsruimte van 
ontwikkelingslanden moet eerbiedigen om 
robuuste invoertarieven te handhaven die 
het scheppen van geschoolde en 
fatsoenlijke banen in de lokale be- en 
verwerkende sector en agro-
voedingsmiddelensector vergemakkelijken; 
deze bedrijfstakken kunnen de 
binnenlandse toegevoegde waarde en de 
industriële groei en diversifiëring 
stimuleren, welke op hun beurt een 
voorwaarde zijn voor economische 
ontwikkeling en maatschappelijke 
opwaardering; verzoekt de Europese Unie 
en de lidstaten om concrete maatregelen 
te promoten opdat transnationale 
ondernemingen worden belast volgens de 
jurisdictie van het land waarin zij de 
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inkomsten genereren of produceren;

Or. en

Amendement 36
Davor Ivo Stier

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat het handelsbeleid van de 
EU de beleidsruimte van 
ontwikkelingslanden moet eerbiedigen om 
robuuste invoertarieven te handhaven die
het scheppen van geschoolde en 
fatsoenlijke banen in de lokale be- en 
verwerkende sector en agro-
voedingsmiddelensector 
vergemakkelijken; deze bedrijfstakken 
kunnen de binnenlandse toegevoegde 
waarde en de industriële groei en 
diversifiëring stimuleren, welke op hun 
beurt een voorwaarde zijn voor 
economische ontwikkeling en 
maatschappelijke opwaardering;

4. benadrukt dat het handels- en 
ontwikkelingsbeleid van de EU het 
scheppen van geschoolde en fatsoenlijke 
banen in de lokale be- en verwerkende 
sector en agro-voedingsmiddelensector 
moet bevorderen; deze bedrijfstakken 
kunnen de binnenlandse toegevoegde 
waarde en de industriële groei en 
diversifiëring stimuleren, welke op hun 
beurt een voorwaarde zijn voor 
economische ontwikkeling en 
maatschappelijke opwaardering;

Or. en

Amendement 37
Davor Ivo Stier

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. spoort de EU ertoe aan om Hulp 
voor handel en andere 
ontwikkelingsinstrumenten ten volle te 
benutten om technische bijstand voor 
handel, capaciteitsopbouw en 
bedrijfsondersteunende diensten te 
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bevorderen;

Or. en

Amendement 38
Eleftherios Synadinos

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. De Unie kan bijdragen aan het 
ontwikkelingsbeleid van de 
ontwikkelingslanden middels relevante 
acties van economische en commerciële 
aard, technische en financiële 
samenwerking alsmede meerjarige 
samenwerkingsprogramma's of 
thematische programma's.

Or. el

Amendement 39
Eleftherios Synadinos

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. Bij de samenwerking tussen de EU 
en de ontwikkelingslanden kunnen, op 
grond van het gemeenschapsrecht en met 
inachtneming van de beginselen en 
doelstellingen van het externe optreden 
van de Unie, evenwel internationale 
organisaties worden betrokken.

Or. el
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Amendement 40
Aldo Patriciello

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. pleit voor maatregelen ter bevordering 
van nationaal beheerde 
ontwikkelingsstrategieën die de bijdrage 
van de particuliere sector afstemmen op 
ontwikkeling, door lokale micro-, kleine en 
middelgrote ondernemingen en lokale 
aanbestedingen te stimuleren, welke 
essentieel zijn voor de endogene 
ontwikkeling en ontwikkelingslanden beter 
in staat kunnen stellen binnenlandse 
inkomsten aan te trekken, belastingfraude 
en belastingontduiking te bestrijden, en de 
wisselkoersschommelingen en de 
volatiliteit van de grondstoffenprijzen te 
temperen die de toegang tot de 
waardeketens in gevaar brengen;

5. pleit voor maatregelen ter bevordering 
van nationaal beheerde 
ontwikkelingsstrategieën die de bijdrage 
van de particuliere sector afstemmen op 
ontwikkeling, door lokale micro-, kleine en 
middelgrote ondernemingen en lokale 
aanbestedingen te stimuleren, welke 
essentieel blijken te zijn voor de endogene 
ontwikkeling en ontwikkelingslanden beter 
in staat kunnen stellen binnenlandse 
inkomsten aan te trekken, belastingfraude 
en belastingontduiking te bestrijden, en de 
wisselkoersschommelingen en de 
volatiliteit van de grondstoffenprijzen te 
temperen die de toegang tot de 
waardeketens in gevaar brengen;

Or. it

Amendement 41
Jan Zahradil
namens de ECR-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. pleit voor maatregelen ter bevordering 
van nationaal beheerde
ontwikkelingsstrategieën die de bijdrage 
van de particuliere sector afstemmen op 
ontwikkeling, door lokale micro-, kleine en 
middelgrote ondernemingen en lokale 
aanbestedingen te stimuleren, welke 
essentieel zijn voor de endogene 
ontwikkeling en ontwikkelingslanden beter 
in staat kunnen stellen binnenlandse 

5. pleit voor maatregelen ter bevordering 
van ontwikkelingsstrategieën die de 
bijdrage van de particuliere sector 
afstemmen op ontwikkeling, door lokale 
micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen en lokale aanbestedingen 
te stimuleren, welke essentieel zijn voor de 
endogene ontwikkeling en 
ontwikkelingslanden beter in staat kunnen 
stellen binnenlandse inkomsten aan te 
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inkomsten aan te trekken, belastingfraude 
en belastingontduiking te bestrijden, en de 
wisselkoersschommelingen en de 
volatiliteit van de grondstoffenprijzen te 
temperen die de toegang tot de 
waardeketens in gevaar brengen;

trekken, belastingfraude en 
belastingontduiking te bestrijden, en de 
wisselkoersschommelingen en de 
volatiliteit van de grondstoffenprijzen te 
temperen die de toegang tot de 
waardeketens in gevaar brengen;

Or. en

Amendement 42
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. pleit voor maatregelen ter bevordering 
van nationaal beheerde 
ontwikkelingsstrategieën die de bijdrage 
van de particuliere sector afstemmen op 
ontwikkeling, door lokale micro-, kleine en 
middelgrote ondernemingen en lokale 
aanbestedingen te stimuleren, welke 
essentieel zijn voor de endogene 
ontwikkeling en ontwikkelingslanden 
beter in staat kunnen stellen binnenlandse 
inkomsten aan te trekken, belastingfraude 
en belastingontduiking te bestrijden, en de 
wisselkoersschommelingen en de 
volatiliteit van de grondstoffenprijzen te 
temperen die de toegang tot de 
waardeketens in gevaar brengen;

5. pleit voor maatregelen ter bevordering 
van nationaal beheerde 
ontwikkelingsstrategieën die de bijdrage 
van de particuliere sector afstemmen op 
ontwikkeling door het smeden van 
solidaire allianties die het potentieel van
lokale micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen voor het creëren van
waardige lokale banen versterken, waarbij 
prioriteit moet worden gegeven aan de
bijdrage van vrouwen aan economische 
ontwikkeling, met name in 
plattelandsgebieden, als essentiële 
elementen van endogene ontwikkeling;

Or. es

Amendement 43
Eleftherios Synadinos

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. pleit voor maatregelen ter bevordering 
van nationaal beheerde 
ontwikkelingsstrategieën die de bijdrage 
van de particuliere sector afstemmen op 
ontwikkeling, door lokale micro-, kleine en 
middelgrote ondernemingen en lokale 
aanbestedingen te stimuleren, welke 
essentieel zijn voor de endogene 
ontwikkeling en ontwikkelingslanden beter 
in staat kunnen stellen binnenlandse 
inkomsten aan te trekken, belastingfraude 
en belastingontduiking te bestrijden, en de 
wisselkoersschommelingen en de 
volatiliteit van de grondstoffenprijzen te 
temperen die de toegang tot de 
waardeketens in gevaar brengen;

5. pleit voor maatregelen ter bevordering 
van nationaal beheerde 
ontwikkelingsstrategieën die de bijdrage 
van de particuliere sector afstemmen op 
ontwikkeling, door lokale micro-, kleine en 
middelgrote ondernemingen en lokale 
aanbestedingen te stimuleren, academische 
instellingen en particuliere organisaties 
die zich bezighouden met onderzoek en 
ontwikkeling te ondersteunen en te zorgen 
voor de betrokkenheid van de 
verenigingen van het bedrijfsleven en de 
ambachtsnijverheid wat de technische en 
IT-vraagstukken betreft, welke essentieel 
zijn voor de endogene ontwikkeling en 
ontwikkelingslanden beter in staat kunnen 
stellen binnenlandse inkomsten aan te 
trekken, belastingfraude en 
belastingontduiking te bestrijden, en de 
wisselkoersschommelingen en de 
volatiliteit van de grondstoffenprijzen te 
temperen die de toegang tot de 
waardeketens in gevaar brengen;

Or. el

Amendement 44
Lola Sánchez Caldentey

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. pleit voor maatregelen ter bevordering 
van nationaal beheerde 
ontwikkelingsstrategieën die de bijdrage 
van de particuliere sector afstemmen op 
ontwikkeling, door lokale micro-, kleine en 
middelgrote ondernemingen en lokale 
aanbestedingen te stimuleren, welke 
essentieel zijn voor de endogene 
ontwikkeling en ontwikkelingslanden beter 
in staat kunnen stellen binnenlandse 

5. pleit voor maatregelen ter bevordering 
van nationaal beheerde 
ontwikkelingsstrategieën die de bijdrage 
van de particuliere sector afstemmen op 
ontwikkeling, door lokale micro-, kleine en 
middelgrote ondernemingen en lokale 
aanbestedingen te stimuleren, welke 
essentieel zijn voor de endogene 
ontwikkeling en ontwikkelingslanden beter 
in staat kunnen stellen binnenlandse 
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inkomsten aan te trekken, belastingfraude 
en belastingontduiking te bestrijden, en de 
wisselkoersschommelingen en de 
volatiliteit van de grondstoffenprijzen te 
temperen die de toegang tot de 
waardeketens in gevaar brengen;

inkomsten aan te trekken, belastingfraude 
en belastingontduiking te bestrijden, en de 
wisselkoersschommelingen en de 
volatiliteit van de grondstoffenprijzen te 
temperen die de toegang tot de 
waardeketens in gevaar brengen; wijst op 
de risico's van steun voor EU-
ondernemingen uit het 
ontwikkelingsbeleid, aangezien er meer 
middelen voor ontwikkeling nodig zijn en 
het risico bestaat dat steeds meer steun 
gekoppeld wordt aan de levering van 
Europese goederen en diensten;

Or. en

Amendement 45
Davor Ivo Stier

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. pleit voor maatregelen ter bevordering 
van nationaal beheerde
ontwikkelingsstrategieën die de bijdrage 
van de particuliere sector afstemmen op 
ontwikkeling, door lokale micro-, kleine en 
middelgrote ondernemingen en lokale 
aanbestedingen te stimuleren, welke 
essentieel zijn voor de endogene 
ontwikkeling en ontwikkelingslanden beter 
in staat kunnen stellen binnenlandse 
inkomsten aan te trekken, belastingfraude 
en belastingontduiking te bestrijden, en de 
wisselkoersschommelingen en de 
volatiliteit van de grondstoffenprijzen te 
temperen die de toegang tot de 
waardeketens in gevaar brengen;

5. pleit voor maatregelen ter bevordering 
van ontwikkelingsstrategieën die de 
bijdrage van de particuliere sector 
afstemmen op ontwikkeling, door lokale 
micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen en lokale aanbestedingen 
te stimuleren, welke essentieel zijn voor de 
endogene ontwikkeling en 
ontwikkelingslanden beter in staat kunnen 
stellen binnenlandse inkomsten aan te 
trekken, belastingfraude en 
belastingontduiking te bestrijden, 
rechtszekerheid te garanderen voor 
investeringen en de 
wisselkoersschommelingen en de 
volatiliteit van de grondstoffenprijzen te 
temperen die de toegang tot de 
waardeketens in gevaar brengen;

Or. en



PE557.138v01-00 28/44 AM\1060605NL.doc

NL

Amendement 46
Jan Zahradil
namens de ECR-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat de EU de 
belangrijkste verstrekker van het 
programma Hulp voor handel ter wereld 
is, dat als belangrijkste prioriteiten het 
aanmoedigen van onderlinge 
betrekkingen tussen ondernemingen en 
het ondersteunen van de 
productiecapaciteit en de 
handelscapaciteit in ontwikkelingslanden 
heeft;

Or. en

Amendement 47
Davor Ivo Stier

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat het van cruciaal 
belang is dat ervoor wordt gezorgd dat 
mechanismen voor het beschermen van 
investeerders worden opgenomen in 
handels- en investeringsovereenkomsten 
met ontwikkelingslanden, om zo de nodige 
rechtszekerheid te scheppen en zekerheid 
te bieden ten aanzien van de bescherming 
van de eigendomsrechten, met het oog op 
het aantrekken van investeringen en 
internationale particuliere financiering 
voor ontwikkelingslanden;

Or. en
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Amendement 48
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. onderstreept dat de inspanningen 
voor het vergroten van de capaciteit van 
ontwikkelingslanden om zowel 
buitenlandse als binnenlandse 
particuliere investeringen aan te trekken 
noodzakelijkerwijs moeten gepaard gaan 
met maatregelen om een omgeving te 
creëren die gunstig is voor ondernemers 
en voor verantwoorde, op duurzame 
ontwikkeling gerichte investeringen, te 
beginnen met het uitbannen van politieke 
corruptie en het tot stand brengen van een 
rechtvaardige belastingheffing, naast een 
vastberaden bestrijding van fraude, 
belastingontduiking en 
belastingparadijzen, het wegnemen van 
administratieve belemmeringen, het 
bevorderen van opleiding en 
capaciteitsopbouw binnen ondernemingen 
en, tot slot, maar daardoor niet minder 
belangrijk, door te bewerkstelligen dat 
ondernemingen verantwoordelijkheid 
nemen voor de effecten van hun 
activiteiten op de bestrijding van armoede 
en ongelijkheid en op 
milieuduurzaamheid;

Or. es

Amendement 49
Marine Le Pen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. spoort de Commissie aan om een 
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evaluatie te maken van de risico's van 
corruptie en onrechtmatig gebruik van 
middelen die zijn toegewezen in het kader 
van directe steun of leningen;

Or. fr

Amendement 50
Marielle de Sarnez

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. moedigt de ontwikkeling van 
partnerschappen tussen Afrikaanse en 
Europese ondernemingen aan;

Or. fr

Amendement 51
Marielle de Sarnez

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. moedigt de Europese Unie en de 
ontwikkelingslanden aan het 
concurrentievermogen van kmo's en 
micro-ondernemingen te versterken en 
steun te verlenen aan de totstandbrenging 
van samenwerking tussen kleine 
ondernemingen uit de lidstaten en uit de 
ontwikkelingslanden;

Or. fr

Amendement 52
Marielle de Sarnez
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. roept de Europese 
Investeringsbank (EIB) op om de 
middelen die bedoeld zijn voor de 
ontwikkelingslanden, te richten op de 
uitbouw van infrastructuur en om samen 
met de Afrikaanse Ontwikkelingsbank 
(AfDB) inspanningen te leveren voor de 
financiering van 
langetermijninvesteringen met het oog op 
de economische ontwikkeling;

Or. fr

Amendement 53
Aldo Patriciello

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt om de herziening van 
bestaande handels- en 
investeringsovereenkomsten, zodat kan 
worden vastgesteld of er aspecten zijn, in 
het bijzonder bepalingen betreffende 
intellectuele-eigendomsrechten, die een
negatieve invloed hebben op ontwikkeling;

6. verzoekt om de herziening van 
bestaande handels- en 
investeringsovereenkomsten, zodat kan 
worden vastgesteld of er aspecten zijn, in 
het bijzonder bepalingen betreffende 
intellectuele-eigendomsrechten, die 
negatieve effecten hebben op 
ontwikkeling;

Or. it

Amendement 54
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt om de herziening van 
bestaande handels- en 
investeringsovereenkomsten, zodat kan 
worden vastgesteld of er aspecten zijn, in 
het bijzonder bepalingen betreffende 
intellectuele-eigendomsrechten, die een 
negatieve invloed hebben op ontwikkeling;

6. verzoekt om een uitgebreide evaluatie
van bestaande handels- en 
investeringsovereenkomsten, zodat kan 
worden vastgesteld welke aspecten een 
negatieve invloed hebben op ontwikkeling, 
hetzij direct, hetzij zijdelings, en in het 
bijzonder welke bepalingen mogelijk van 
invloed zijn op de universele toegang tot 
goederen en diensten van algemeen 
belang, zoals die welke verband houden 
met gezondheid, onderwijs, water, de 
bestrijding van honger en energiearmoede 
en gendergelijkheid;

Or. es

Amendement 55
Jan Zahradil
namens de ECR-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt om de herziening van 
bestaande handels- en 
investeringsovereenkomsten, zodat kan 
worden vastgesteld of er aspecten zijn, in 
het bijzonder bepalingen betreffende 
intellectuele-eigendomsrechten, die een 
negatieve invloed hebben op 
ontwikkeling;

6. onderstreept dat een betere 
bescherming en handhaving van
intellectuele-eigendomsrechten
ontwikkelingslanden helpt om de nodige 
raamvoorwaarden te scheppen en te 
ontwikkelen om innovatie en onderzoek 
aan te moedigen en te beschermen, wat 
steeds belangrijker wordt naarmate deze 
landen opklimmen in de waardeketens 
van de internationale handel;

Or. en

Amendement 56
Marine Le Pen
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt om de herziening van 
bestaande handels- en 
investeringsovereenkomsten, zodat kan 
worden vastgesteld of er aspecten zijn, in 
het bijzonder bepalingen betreffende 
intellectuele-eigendomsrechten, die een 
negatieve invloed hebben op ontwikkeling;

6. verzoekt om de herziening van 
bestaande handels- en 
investeringsovereenkomsten, zodat kan 
worden vastgesteld of er aspecten zijn die 
een negatieve invloed hebben op 
ontwikkeling;

Or. fr

Amendement 57
Davor Ivo Stier

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt om de herziening van 
bestaande handels- en 
investeringsovereenkomsten, zodat kan 
worden vastgesteld of er aspecten zijn, in 
het bijzonder bepalingen betreffende 
intellectuele-eigendomsrechten, die een 
negatieve invloed hebben op 
ontwikkeling;

6. verzoekt de EU om gebieden vast te 
stellen in haar handelsbeleid die negatieve 
gevolgen kunnen hebben voor de 
ontwikkeling; dringt er in dat verband op 
aan om het nieuwe ontwikkelingskader 
voor de periode na 2015 volledig te 
weerspiegelen in al het EU-beleid;

Or. en

Amendement 58
Marietje Schaake

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt alle Europese 
ondernemingen te voldoen aan hun 
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maatschappelijke verantwoordelijkheid 
als ondernemer om de mensenrechten te 
eerbiedigen in overeenstemming met de 
VN-richtsnoeren; dringt er bij de 
Europese Unie op aan om op zoek te gaan 
naar manieren om maatschappelijk 
verantwoord ondernemen te versterken, 
bijvoorbeeld door de zichtbaarheid van 
MVO te versterken en ondernemingen die 
MVO-richtsnoeren toepassen, beter te 
belonen op de markt;

Or. en

Amendement 59
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. stelt voor om de bestaande 
hoofdstukken inzake duurzame 
ontwikkeling in bilaterale 
handelsovereenkomsten te herzien en 
toekomstige hoofdstukken te verbeteren 
met het oog op de invoering van verplichte 
verslagleggingsregelingen voor de 
particuliere sector;

Or. en

Amendement 60
Davor Ivo Stier

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt het belang van 
wereldwijde bescherming van 
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intellectuele-eigendomsrechten, waarbij 
rekening moet worden gehouden met 
specifieke omstandigheden in individuele 
ontwikkelingslanden;

Or. en

Amendement 61
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie met klem om 
initiatieven voor verantwoorde mijnbouw, 
houtkap en winning van grondstoffen te 
blijven stimuleren, alsmede particuliere op 
duurzaamheid gerichte regelingen ten 
aanzien van de gehele toeleveringsketen, 
en om de levenscyclusanalyse van 
producten en processen te intensiveren;

7. verzoekt de Commissie in dit verband 
met klem om initiatieven voor de 
exploitatie en winning van natuurlijke 
hulpbronnen te blijven stimuleren, in het 
bijzonder op het gebied van mijnbouw, 
houtkap en energie- en 
waterhulpbronnen, en op duurzaamheid 
gerichte steunregelingen voor de 
particuliere sector te bevorderen binnen
de gehele toeleveringsketen, alsmede om 
de levenscyclusanalyse van producten en 
processen te intensiveren met 
inachtneming van ecologische en sociale 
aspecten;

Or. es

Amendement 62
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie met klem om 
initiatieven voor verantwoorde mijnbouw, 
houtkap en winning van grondstoffen te 

7. verzoekt de Commissie met klem om 
initiatieven voor een betere controle op de 
textielsector en verantwoorde mijnbouw, 
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blijven stimuleren, alsmede particuliere op 
duurzaamheid gerichte regelingen ten 
aanzien van de gehele toeleveringsketen, 
en om de levenscyclusanalyse van 
producten en processen te intensiveren;

houtkap en winning van grondstoffen te 
blijven stimuleren, alsmede particuliere op 
duurzaamheid gerichte regelingen ten 
aanzien van de gehele toeleveringsketen, 
en om de levenscyclusanalyse van 
producten en processen te intensiveren;

Or. en

Amendement 63
Davor Ivo Stier

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie met klem om 
initiatieven voor verantwoorde mijnbouw, 
houtkap en winning van grondstoffen te 
blijven stimuleren, alsmede particuliere op 
duurzaamheid gerichte regelingen ten 
aanzien van de gehele toeleveringsketen, 
en om de levenscyclusanalyse van 
producten en processen te intensiveren;

7. verzoekt de Commissie met klem om 
initiatieven voor verantwoorde mijnbouw, 
houtkap en winning van grondstoffen te 
blijven stimuleren, alsmede particuliere op 
duurzaamheid gerichte regelingen ten 
aanzien van de gehele toeleveringsketen, 
en om de levenscyclusanalyse van 
producten en processen te intensiveren; is 
verheugd dat een brede reeks sectoren en 
transnationale ondernemingen 
gedragscodes heeft aangenomen met 
gedetailleerde sociale en 
milieuprestatienormen voor hun mondiale 
toeleveringsketens;

Or. en

Amendement 64
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. is van mening dat investeringen 
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door de particuliere sector in projecten die 
beperkt zijn tot de uitvoer van 
grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen 
op zijn minst twijfelachtig zijn als bijdrage 
tot de verwezenlijking van de 
ontwikkelingsdoelstellingen;

Or. en

Amendement 65
Marietje Schaake

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. dringt aan op de ontwikkeling van 
doeltreffendere normen inzake 
transparantie en controleerbaarheid voor 
EU-technologiebedrijven met betrekking 
tot de uitvoer van technologieën die 
kunnen worden gebruikt om de 
mensenrechten te schenden, om 
hulpfraude te plegen of om de 
veiligheidsbelangen van de EU te 
schaden;

Or. en

Amendement 66
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. dringt aan op de systematische 
toepassing van instrumenten als het IAO-
verdrag 169, de OESO-richtsnoeren voor 
multinationale ondernemingen, de 
beleidslijnen voor bedrijven en 
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mensenrechten van de Verenigde Naties 
en het strategische EU-kader voor 
mensenrechten en democratie en de 
vervolging van alle inbreuken, zonder 
straffeloosheid toe te laten;

Or. en

Amendement 67
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quater. beveelt aan om een voorzichtige 
aanpak te hanteren ten aanzien van 
blending en dringt erop aan dat 
ondernemingen enkel gebruik mogen 
maken van EU-
financieringsinstrumenten zoals de 
regionale investeringsfaciliteiten (LAIF 
en andere) als er wordt gezorgd voor 
regelmatig toezicht op hun samenhang 
met de ontwikkelingsdoelstellingen;

Or. en

Amendement 68
Aldo Patriciello

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt dat het handelsbeleid van de 
EU goed bestuur moet stimuleren, en wel 
via een bindend kader op basis waarvan 
ondernemingen uit de EU moeten 
verantwoorden dat hun daden stroken met 
de normen ten aanzien van mensenrechten, 

8. benadrukt dat het handelsbeleid van de 
EU goed bestuur moet stimuleren, en wel 
via een bindend kader op basis waarvan 
ondernemingen uit de EU moeten 
verantwoorden dat hun daden in 
ontwikkelingslanden stroken met de 
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gendergelijkheid, fatsoenlijk werk, 
vakbondsrechten, milieubescherming, 
universele toegang tot kwalitatief 
hoogwaardige openbare diensten, sociale 
bescherming, openbare en universele 
gezondheidszorg, universele toegang tot 
geneesmiddelen, en voedsel- en 
productveiligheid.

normen ten aanzien van mensenrechten, 
gendergelijkheid, fatsoenlijk werk, 
vakbondsrechten, milieubescherming, 
universele toegang tot kwalitatief 
hoogwaardige openbare diensten, sociale 
bescherming, openbare en universele 
gezondheidszorg, universele toegang tot 
geneesmiddelen, en voedsel- en 
productveiligheid.

Or. it

Amendement 69
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt dat het handelsbeleid van de 
EU goed bestuur moet stimuleren, en wel 
via een bindend kader op basis waarvan 
ondernemingen uit de EU moeten 
verantwoorden dat hun daden stroken met 
de normen ten aanzien van mensenrechten, 
gendergelijkheid, fatsoenlijk werk, 
vakbondsrechten, milieubescherming, 
universele toegang tot kwalitatief 
hoogwaardige openbare diensten, sociale 
bescherming, openbare en universele 
gezondheidszorg, universele toegang tot 
geneesmiddelen, en voedsel- en 
productveiligheid.

8. benadrukt dat het handelsbeleid van de 
EU goed bestuur moet stimuleren, en wel 
via een bindend kader op basis waarvan 
ondernemingen uit de EU moeten 
bijdragen tot inclusieve economische 
groei en verantwoorden dat hun daden 
stroken met de normen ten aanzien van 
mensenrechten, gendergelijkheid, 
fatsoenlijk werk, vakbondsrechten, 
milieubescherming, sociale bescherming,
universele toegang tot kwalitatief 
hoogwaardige openbare goederen en 
diensten, met bijzondere aandacht voor 
openbare en universele gezondheidszorg, 
universele toegang tot geneesmiddelen en 
voedsel- en productveiligheid;

Or. es

Amendement 70
Jan Zahradil
namens de ECR-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 8
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Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt dat het handelsbeleid van de 
EU goed bestuur moet stimuleren, en wel 
via een bindend kader op basis waarvan 
ondernemingen uit de EU moeten 
verantwoorden dat hun daden stroken met 
de normen ten aanzien van mensenrechten, 
gendergelijkheid, fatsoenlijk werk, 
vakbondsrechten, milieubescherming, 
universele toegang tot kwalitatief 
hoogwaardige openbare diensten, sociale 
bescherming, openbare en universele 
gezondheidszorg, universele toegang tot 
geneesmiddelen, en voedsel- en 
productveiligheid.

8. benadrukt dat het handelsbeleid van de 
EU goed bestuur moet stimuleren, en wel 
via een vrijwillig kader op basis waarvan 
ondernemingen uit de EU moeten 
verantwoorden dat hun daden stroken met 
de normen ten aanzien van mensenrechten, 
gendergelijkheid, fatsoenlijk werk, 
vakbondsrechten, milieubescherming, 
universele toegang tot kwalitatief 
hoogwaardige openbare diensten, sociale 
bescherming, openbare en universele 
gezondheidszorg, universele toegang tot 
geneesmiddelen, en voedsel- en 
productveiligheid.

Or. en

Amendement 71
Marine Le Pen

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt dat het handelsbeleid van de 
EU goed bestuur moet stimuleren, en wel 
via een bindend kader op basis waarvan 
ondernemingen uit de EU moeten 
verantwoorden dat hun daden stroken met 
de normen ten aanzien van 
mensenrechten, gendergelijkheid, 
fatsoenlijk werk, vakbondsrechten,
milieubescherming, universele toegang tot 
kwalitatief hoogwaardige openbare 
diensten, sociale bescherming, openbare 
en universele gezondheidszorg, universele 
toegang tot geneesmiddelen, en voedsel-
en productveiligheid.

8. benadrukt dat het handelsbeleid van de 
EU goed bestuur moet stimuleren, en wel 
via een bindend kader op basis waarvan 
ondernemingen uit de EU moeten 
verantwoorden dat hun daden stroken met 
de gemeenschappelijke beginselen van de 
Europese landen, de normen die door de 
partnerlanden zijn vastgesteld, de
milieubescherming, en de voedsel-, 
gezondheids- en productveiligheid.

Or. fr
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Amendement 72
Davor Ivo Stier

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt dat het handelsbeleid van de 
EU goed bestuur moet stimuleren, en wel 
via een bindend kader op basis waarvan 
ondernemingen uit de EU moeten 
verantwoorden dat hun daden stroken met 
de normen ten aanzien van
mensenrechten, gendergelijkheid, 
fatsoenlijk werk, vakbondsrechten, 
milieubescherming, universele toegang tot 
kwalitatief hoogwaardige openbare 
diensten, sociale bescherming, openbare 
en universele gezondheidszorg, universele 
toegang tot geneesmiddelen, en voedsel-
en productveiligheid.

8. benadrukt dat het handels- en 
ontwikkelingsbeleid van de EU belangrijk 
is om goed bestuur, democratie,
mensenrechten, waaronder 
arbeidsrechten, en de rechtsstaat te 
bevorderen.

Or. en

Amendement 73
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. benadrukt dat particuliere 
investeerders in ontwikkelingslanden 
aanzienlijk voordeel halen uit 
overeenkomsten inzake de bescherming 
van investeerders, waardoor winst 
belangrijker dreigt te worden dan 
ontwikkeling, regelgevingsluwte dreigt en 
oneerlijke handelsbetrekkingen versterkt 
dreigen te worden; beveelt daarom aan 
om door de particuliere sector 
gefinancierde ontwikkelingsprojecten uit 
te sluiten van BIT's of ISDS-achtige 
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bepalingen, niet in het minst om het 
binnenlandse rechtsstelsel te versterken, 
en verzoekt om in plaats daarvan gebruik 
te maken van de nationale rechtsstelsels;

Or. en

Amendement 74
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. dringt er concreet bij de EU-
lidstaten op aan om nationale plannen 
inzake de relatie tussen ondernemingen 
en mensenrechten op te stellen met het 
oog op een doeltreffende 
tenuitvoerlegging van de leidende 
beginselen van de VN inzake 
ondernemingen en mensenrechten van 
2011, en om onverwijld gevolg te geven 
aan de in 2013 door de Europese Raad 
gemaakte afspraken in de vorm van het 
"EU-Actieplan voor mensenrechten en 
democratie";

Or. es

Amendement 75
Marine Le Pen

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. benadrukt dat de Europese 
ondernemingen zich niet in de plaats 
mogen stellen van de openbare diensten 
van de partnerlanden.

Or. fr
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Amendement 76
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. onderstreept voorts dat het 
belangrijk is dat consumenten meer 
mogelijkheden krijgen om van 
consumptie een politie daad en een 
verantwoorde en duurzame praktijk te 
maken; dringt er bij de Commissie op aan 
om systemen voor de traceerbaarheid van 
producten in te stellen, evenals een 
Europees register van ondernemingen die 
betrokken zijn bij Europese 
ontwikkelingsprojecten, teneinde de 
transparantie van hun activiteiten te 
verbeteren, burgers in staat te stellen de 
activiteiten van EU-ondernemingen in 
derde landen te volgen, de verspreiding 
van ervaringen op internationale schaal te 
vergemakkelijken en, even belangrijk, de 
zichtbaarheid en het goede imago van 
onze ondernemingen te vergroten;

Or. es

Amendement 77
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 quater. verzoekt de Commissie tot slot 
om ruimten te creëren waarin 
ondernemingen, overheden en 
maatschappelijke organisaties elkaar 
kunnen ontmoeten en hun activiteiten 
kunnen coördineren, in de EU en in derde 
landen, teneinde de uitwisseling van 
goede praktijken en de vorming van voor 



PE557.138v01-00 44/44 AM\1060605NL.doc

NL

ontwikkeling gunstige synergieën te 
bevorderen;

Or. es


