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Poprawka 1
Jan Zahradil
w imieniu grupy ECR

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. podkreśla, że w krajach rozwijających 
się potrzebne są ogromne inwestycje w 
infrastrukturę, zaopatrzenie w wodę i 
energię, a szacunki dotyczące 
dodatkowych wydatków niezbędnych w 
krajach rozwijających się opiewają na 
kwotę o 1 bln USD rocznie wyższą niż 
obecne wydatki, przy czym większość tych 
środków musi pochodzić od sektora 
prywatnego;

Or. en

Poprawka 2
Marietje Schaake

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. podkreśla, że najważniejsze cele 
unijnej współpracy na rzecz rozwoju to 
ograniczenie i eliminacja ubóstwa, 
promowanie praw człowieka, szerzenie i 
umacnianie demokracji, dobre 
zarządzanie i praworządność; podkreśla, 
że cele te muszą być podstawą współpracy 
na rzecz rozwoju;

Or. en
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Poprawka 3
Marietje Schaake

Projekt opinii
Ustęp -1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1a. podkreśla, że celów tych nie można 
zrealizować w ramach samej tylko polityki 
na rzecz rozwoju, lecz że należy je włączyć 
do szerszego podejścia łączącego politykę 
zagraniczną i politykę bezpieczeństwa, 
politykę handlową oraz wszelkie inne 
instrumenty polityki w zakresie działań 
zewnętrznych; zwraca uwagę, że 
zasadnicze znaczenie ma spójność między 
owymi różnymi obszarami działań 
zewnętrznych podejmowanych przez UE;

Or. en

Poprawka 4
Marietje Schaake

Projekt opinii
Ustęp -1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1b. zauważa, że za ramy dotyczące 
pomocy rozwojowej odpowiadają rządy 
oraz że sektor publiczny realizuje 
najważniejsze zadania; przyznaje jednak, 
że sektor prywatny również odgrywa 
ważną rolę, jeżeli chodzi o wzmocnienie 
gospodarki państw trzecich i ułatwienie 
dostępu do kapitału;

Or. en

Poprawka 5
Enrico Gasbarra
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Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że rola sektora prywatnego w 
zakresie rozwoju wzrosła, gdyż wspiera on 
priorytety polityczne w okresie 
ograniczania środków w budżetach 
przeznaczonych na pomoc, a także uważa, 
że współpraca UE z sektorem prywatnym 
w kontekście rozwoju musi się opierać na 
międzynarodowych zasadach skuteczności 
rozwoju;

1. zauważa, że rola sektora prywatnego w 
zakresie rozwoju wzrosła, gdyż wspiera on 
priorytety polityczne w okresie 
ograniczania środków w budżetach 
przeznaczonych na pomoc, a także uważa, 
że współpraca UE z sektorem prywatnym 
w kontekście rozwoju musi się opierać na 
międzynarodowych zasadach skuteczności 
rozwoju, zrównoważoności i równości;

Or. it

Poprawka 6
Aldo Patriciello

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że rola sektora prywatnego w 
zakresie rozwoju wzrosła, gdyż wspiera on 
priorytety polityczne w okresie 
ograniczania środków w budżetach 
przeznaczonych na pomoc, a także uważa, 
że współpraca UE z sektorem prywatnym 
w kontekście rozwoju musi się opierać na 
międzynarodowych zasadach skuteczności 
rozwoju;

1. zauważa, że rola sektora prywatnego w 
zakresie rozwoju wzrosła, gdyż wspiera on 
priorytety polityczne w okresie 
ograniczania środków w budżetach 
przeznaczonych na pomoc, a także uważa, 
że współpraca UE z sektorem prywatnym 
w kontekście rozwoju musi podlegać 
międzynarodowym zasadom skuteczności 
rozwoju;

Or. it

Poprawka 7
Davor Ivo Stier

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że rola sektora prywatnego w 
zakresie rozwoju wzrosła, gdyż wspiera on 
priorytety polityczne w okresie 
ograniczania środków w budżetach 
przeznaczonych na pomoc, a także uważa, 
że współpraca UE z sektorem prywatnym 
w kontekście rozwoju musi się opierać na 
międzynarodowych zasadach skuteczności 
rozwoju;

1. zauważa, że w krajach rozwijających się 
ok. 90% miejsc pracy przypada na sektor 
prywatny, w związku z czym sektor ten 
odgrywa decydującą rolę w generowaniu 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego i 
ograniczaniu ubóstwa;

Or. en

Poprawka 8
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że rola sektora prywatnego w 
zakresie rozwoju wzrosła, gdyż wspiera on 
priorytety polityczne w okresie 
ograniczania środków w budżetach 
przeznaczonych na pomoc, a także uważa, 
że współpraca UE z sektorem prywatnym 
w kontekście rozwoju musi się opierać na 
międzynarodowych zasadach skuteczności 
rozwoju;

1. zauważa, że strategiczne znaczenie dla 
UE ma odzyskanie pozycji światowego 
lidera w walce z ubóstwem i na rzecz 
zrównoważonego rozwoju oraz to, by rola 
sektora prywatnego w zakresie rozwoju 
wzrosła, gdyż wspiera on priorytety 
polityczne w okresie ograniczania środków 
w budżetach przeznaczonych na pomoc, a 
także uważa, że współpraca UE z sektorem 
prywatnym w kontekście rozwoju musi się 
opierać na międzynarodowych zasadach 
skuteczności i wydajności polityk i 
programów na rzecz rozwoju;

Or. es

Poprawka 9
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że pojęcie „sektor 
prywatny” jest bardzo pojemne i obejmuje 
działalność transnarodową i krajową w 
dziedzinie produkcji i usług, sektor 
bankowy i finansowy, organizacje 
zrzeszające pracowników i pracodawców 
oraz organizacje pozarządowe, a także że 
każdy z tych podmiotów ma własne 
priorytety, zasady i cele;

Or. en

Poprawka 10
Davor Ivo Stier

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zauważa, że małe i średnie 
przedsiębiorstwa w krajach rozwijających 
się często zmagają się ze znacznie 
większymi obciążeniami regulacyjnymi niż 
w UE, a ponadto często prowadzą one 
działalność w ramach gospodarki 
nieformalnej, a także nie mają ochrony 
prawnej ani dostępu do kredytów; zwraca 
uwagę, że stworzenie warunków 
sprzyjających działalności gospodarczej i 
prywatnym inicjatywom oraz zachęcanie 
do zakładania banków i innych instytucji 
kredytowych posiadających zasoby 
umożliwiające udzielanie pożyczek i 
właściwą ocenę ryzyka kredytowego w 
sektorze małych i średnich 
przedsiębiorstw to warunki o kluczowym 
znaczeniu dla promowania 
zrównoważonego rozwoju;

Or. en



PE557.138v01-00 8/43 AM\1060605PL.doc

PL

Poprawka 11
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. przypomina, że rozwój to o wiele 
więcej niż wzrost gospodarczy oraz że 
działalność sektora prywatnego należy 
ostrożnie regulować zbiorem warunków 
po konsultacji z danymi społecznościami i 
w porozumieniu z nimi;

Or. en

Poprawka 12
Enrico Gasbarra

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina, że zgodnie z art. 208 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w ramach wspólnej polityki 
handlowej UE należy brać pod uwagę 
zasadę spójności polityki na rzecz rozwoju, 
a także uważa, że zasadę tę należy 
wyraźnie wpisywać do wszystkich 
porozumień UE w dziedzinie handlu i 
inwestycji;

2. przypomina, że zgodnie z art. 208 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w ramach wspólnej polityki 
handlowej UE należy brać pod uwagę 
zasadę spójności polityki na rzecz rozwoju, 
a także uważa, że zasadę tę należy 
wyraźnie wpisywać do wszystkich 
porozumień UE w dziedzinie handlu i 
inwestycji oraz że muszą się na niej 
opierać główne przepisy wewnętrzne w 
dziedzinie przemysłu, środowiska i rynku 
wewnętrznego;

Or. it
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Poprawka 13
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina, że zgodnie z art. 208 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w ramach wspólnej polityki 
handlowej UE należy brać pod uwagę 
zasadę spójności polityki na rzecz rozwoju, 
a także uważa, że zasadę tę należy 
wyraźnie wpisywać do wszystkich 
porozumień UE w dziedzinie handlu i 
inwestycji;

2. przypomina, że zgodnie z art. 208 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w ramach wspólnej polityki 
handlowej UE należy brać pod uwagę 
zasadę spójności polityki na rzecz rozwoju, 
a także uważa, że zasadę tę należy 
wyraźnie wpisywać do wszystkich 
porozumień UE w dziedzinie handlu i 
inwestycji, równolegle do wzmacniania 
przez Komisję mechanizmów niezbędnych 
do koordynacji wszystkich wewnętrznych i 
zewnętrznych polityk UE;

Or. es

Poprawka 14
Lola Sánchez Caldentey

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina, że zgodnie z art. 208 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w ramach wspólnej polityki 
handlowej UE należy brać pod uwagę 
zasadę spójności polityki na rzecz rozwoju,
a także uważa, że zasadę tę należy 
wyraźnie wpisywać do wszystkich 
porozumień UE w dziedzinie handlu i 
inwestycji;

2. podkreśla, że strategie polityczne UE w 
zakresie handlu, inwestycji i rozwoju są ze 
sobą powiązane i wywierają bezpośredni 
wpływ w krajach rozwijających się; 
przypomina, że w ramach wspólnej 
polityki handlowej UE należy brać pod 
uwagę zasadę spójności polityki na rzecz 
rozwoju, zgodnie z art. 208 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który 
stanowi, że cele współpracy na rzecz 
rozwoju należy uwzględniać w strategiach 
politycznych mogących mieć wpływ na 
kraje rozwijające się; uważa, że zasadę tę 
należy wyraźnie wpisywać do wszystkich 
porozumień UE w dziedzinie handlu i 
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inwestycji;

Or. en

Poprawka 15
Davor Ivo Stier

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina, że zgodnie z art. 208 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w ramach wspólnej polityki 
handlowej UE należy brać pod uwagę 
zasadę spójności polityki na rzecz rozwoju,
a także uważa, że zasadę tę należy
wyraźnie wpisywać do wszystkich
porozumień UE w dziedzinie handlu i 
inwestycji;

2. przypomina, że zgodnie z art. 208 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w ramach wspólnej polityki 
handlowej UE należy brać pod uwagę 
zasadę spójności polityki na rzecz rozwoju, 
a także uważa, że zasady tej należy
przestrzegać we wszystkich
porozumieniach UE w dziedzinie handlu i 
inwestycji;

Or. en

Poprawka 16
Marietje Schaake

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla potrzebę zbadania 
możliwości szerszego zaangażowania 
sektora prywatnego w ramach 
europejskiej polityki sąsiedztwa, aby 
przyczyniał się on do generowania 
wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc 
pracy w sąsiedztwie Europy, np. poprzez 
udostępnianie swojej wiedzy na temat 
dostępu do kapitału;

Or. en
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Poprawka 17
Lola Sánchez Caldentey

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. przypomina, że prywatnych środków 
finansowych nie można postrzegać jako 
substytutu dla finansów publicznych, a 
sektor prywatny nie może i nie powinien 
przejmować roli rządów, których 
obowiązkiem jest ochrona praw człowieka 
oraz inwestowanie w infrastrukturę 
umożliwiającą świadczenie podstawowych 
usług, takich jak opieka zdrowotna i 
edukacja;

Or. en

Poprawka 18
Ramon Tremosa i Balcells

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że traktaty gwarantujące 
ochronę prywatnych inwestycji 
międzynarodowych i zachęcające do 
takich inwestycji stanowią podstawę 
rozwoju gospodarczego wielu 
wschodzących gospodarek; zauważa, że 
ochrona praworządności w kraju ma 
ogromne znaczenie dla wzrostu 
gospodarczego;

Or. en
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Poprawka 19
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. ponadto przypomina, że UE 
zobowiązała się do włączania 
problematyki płci do głównego nurtu 
polityki we wszystkich politykach, a także 
podkreśla znaczenie zagwarantowania 
mężczyznom i kobietom takich samych 
świadczeń społecznych, możliwości 
rozwoju gospodarczego i godziwego 
zatrudnienia, eliminując dyskryminację i 
promując poszanowanie praw kobiet na 
całym świecie;

Or. es

Poprawka 20
Enrico Gasbarra

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę, że obecne praktyki 
unijne polegające na uzupełnianiu środków 
prywatnych środkami z oficjalnej pomocy 
rozwojowej okazały się nieskuteczne z 
powodu braku jasności w odniesieniu do 
takich kwestii jak zasada dodatkowości, 
przejrzystość, rozliczalność, 
samoodpowiedzialność, dostosowanie do 
priorytetów krajowych, zdolność obsługi 
zadłużenia i w konsekwencji wpływ na 
rozwój;

3. zwraca uwagę, że obecne praktyki 
unijne polegające na uzupełnianiu środków 
prywatnych środkami z oficjalnej pomocy 
rozwojowej okazały się nieskuteczne z 
powodu braku jasności w odniesieniu do 
takich kwestii jak zasada dodatkowości, 
przejrzystość, rozliczalność, 
samoodpowiedzialność, dostosowanie do 
priorytetów krajowych, zdolność obsługi 
zadłużenia i w konsekwencji wpływ na 
rozwój; przypomina w tym kontekście o 
skuteczności narzędzi na rzecz 
solidarności i zrównoważoności, takich 
jak np. mikrokredyt, do stosowania 
których UE powinna zachęcać i które 
powinna promować jako przykład 
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najlepszej praktyki;

Or. it

Poprawka 21
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę, że obecne praktyki 
unijne polegające na uzupełnianiu środków 
prywatnych środkami z oficjalnej pomocy 
rozwojowej okazały się nieskuteczne z 
powodu braku jasności w odniesieniu do 
takich kwestii jak zasada dodatkowości, 
przejrzystość, rozliczalność, 
samoodpowiedzialność, dostosowanie do 
priorytetów krajowych, zdolność obsługi 
zadłużenia i w konsekwencji wpływ na 
rozwój;

3. zwraca uwagę, że obecne praktyki 
unijne polegające na uzupełnianiu środków 
prywatnych środkami z oficjalnej pomocy 
rozwojowej okazały się niewystarczająco 
skuteczne. Stało się tak z powodu braku
współzależności unijnych polityk, a 
zwłaszcza wskutek braku jasności w 
odniesieniu do takich kwestii, jak
określenie ról, kryteria i formy udziału 
podmiotów prywatnych w rozwoju, zasada 
dodatkowości, przejrzystość,
odpowiedzialność i skuteczna
rozliczalność, samoodpowiedzialność, 
dostosowanie do priorytetów krajowych
beneficjentów pomocy i zdolność obsługi 
zadłużenia, co spowodowało niewielki
wpływ sektora prywatnego na rozwój;

Or. es

Poprawka 22
Jan Zahradil
w imieniu grupy ECR

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę, że obecne praktyki 
unijne polegające na uzupełnianiu środków 
prywatnych środkami z oficjalnej pomocy 

3. zwraca uwagę, że obecne praktyki 
unijne polegające na uzupełnianiu środków 
prywatnych środkami z oficjalnej pomocy 
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rozwojowej okazały się nieskuteczne z 
powodu braku jasności w odniesieniu do 
takich kwestii jak zasada dodatkowości, 
przejrzystość, rozliczalność, 
samoodpowiedzialność, dostosowanie do 
priorytetów krajowych, zdolność obsługi 
zadłużenia i w konsekwencji wpływ na 
rozwój;

rozwojowej poprzez dywersyfikację i 
podział ryzyka stanowią skuteczne 
rozwiązanie w obliczu obecnych wyzwań i 
w kontekście mobilizacji dodatkowych 
zasobów;

Or. en

Poprawka 23
Eleftherios Synadinos

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę, że obecne praktyki 
unijne polegające na uzupełnianiu środków 
prywatnych środkami z oficjalnej pomocy 
rozwojowej okazały się nieskuteczne z 
powodu braku jasności w odniesieniu do 
takich kwestii jak zasada dodatkowości,
przejrzystość, rozliczalność, 
samoodpowiedzialność, dostosowanie do 
priorytetów krajowych, zdolność obsługi 
zadłużenia i w konsekwencji wpływ na 
rozwój;

3. zwraca uwagę, że obecne praktyki 
unijne polegające na uzupełnianiu środków 
prywatnych środkami z oficjalnej pomocy 
rozwojowej okazały się nieskuteczne z 
powodu braku jasności w odniesieniu do 
takich kwestii jak zasada dodatkowości, 
przejrzystość, rozliczalność, 
samoodpowiedzialność, dostosowanie do 
priorytetów krajowych, zdolność obsługi 
zadłużenia i w konsekwencji wpływ na 
rozwój ze względu na brak jasno 
zdefiniowanych ram prawnych w wielu 
krajach, szczególnie w przypadku 
partnerstw publiczno-prywatnych (PPP), 
ale także dlatego, że wiele usług w 
państwach członkowskich nie jest 
dostatecznie dostosowanych do praktyk 
unijnych;

Or. el

Poprawka 24
Lola Sánchez Caldentey
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę, że obecne praktyki 
unijne polegające na uzupełnianiu środków 
prywatnych środkami z oficjalnej pomocy 
rozwojowej okazały się nieskuteczne z 
powodu braku jasności w odniesieniu do 
takich kwestii jak zasada dodatkowości, 
przejrzystość, rozliczalność, 
samoodpowiedzialność, dostosowanie do 
priorytetów krajowych, zdolność obsługi 
zadłużenia i w konsekwencji wpływ na 
rozwój;

3. podkreśla, że choć potrzebne są wyższe 
środki finansowe, aby stawić czoła 
wyzwaniom związanym ze 
zrównoważonym rozwojem, możliwości 
sektora prywatnego w zakresie 
przyczynienia się do realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju są ograniczone; 
zwraca uwagę, że obecne praktyki unijne 
polegające na uzupełnianiu środków 
prywatnych środkami z oficjalnej pomocy 
rozwojowej okazały się nieskuteczne z 
powodu braku jasności w odniesieniu do 
takich kwestii jak zasada dodatkowości, 
przejrzystość, rozliczalność, 
samoodpowiedzialność, dostosowanie do 
priorytetów krajowych, zdolność obsługi 
zadłużenia i w konsekwencji wpływ na 
rozwój;

Or. en

Poprawka 25
Davor Ivo Stier

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę, że obecne praktyki 
unijne polegające na uzupełnianiu środków 
prywatnych środkami z oficjalnej pomocy 
rozwojowej okazały się nieskuteczne z 
powodu braku jasności w odniesieniu do 
takich kwestii jak zasada dodatkowości,
przejrzystość, rozliczalność, 
samoodpowiedzialność, dostosowanie do 
priorytetów krajowych, zdolność obsługi 
zadłużenia i w konsekwencji wpływ na 
rozwój;

3. zwraca uwagę, że obecne praktyki 
unijne polegające na uzupełnianiu środków 
prywatnych środkami z oficjalnej pomocy 
rozwojowej można udoskonalić poprzez 
wzmocnienie zasady dodatkowości,
poprawienie przejrzystości, rozliczalności i 
samoodpowiedzialności, lepsze
dostosowanie do priorytetów krajowych,
podniesienie zdolności obsługi zadłużenia 
i w konsekwencji większy wpływ na 
rozwój;
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Or. en

Poprawka 26
Marielle de Sarnez

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uważa, że aby współpraca między Unią 
Europejską a krajami rozwijającymi się 
była korzystna dla każdej ze stron, musi 
opierać się ona na logice wspólnej 
produkcji; 

Or. fr

Poprawka 27
Marielle de Sarnez

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. uważa, że strategie polityczne na rzecz 
rozwoju powinny dostarczyć konkretnych 
odpowiedzi w odniesieniu do 
infrastruktury, inwestycji, finansowania i 
zrównoważonego zarządzania zasobami 
naturalnymi;

Or. fr

Poprawka 28
Marielle de Sarnez

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3c. uważa, że strategie handlowe powinny 
służyć rozwojowi gospodarczemu;

Or. fr

Poprawka 29
Ivan Jakovčić

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że w ramach unijnej polityki 
handlowej należy szanować swobodę
działań politycznych krajów rozwijających 
się, aby utrzymać odpowiednie taryfy 
przywozowe ułatwiające tworzenie miejsc 
pracy wymagających kwalifikacji i 
zapewniających godziwe warunki w 
lokalnej branży produkcyjnej i 
agroprzetwórczej, gdyż te branże mogą być 
źródłem wysokiej krajowej wartości 
dodanej, rozwoju przemysłowego i 
dywersyfikacji, a czynniki te mają 
kluczowe znaczenie dla rozwoju 
gospodarczego i społecznego;

4. podkreśla, że w ramach unijnej polityki 
handlowej należy szanować swobodę
polityczną i gospodarczą krajów 
rozwijających się, aby utrzymać 
odpowiednie taryfy przywozowe 
ułatwiające tworzenie miejsc pracy 
wymagających kwalifikacji i 
zapewniających godziwe warunki w 
lokalnej branży produkcyjnej i 
agroprzetwórczej, gdyż te branże mogą być 
źródłem wysokiej krajowej wartości 
dodanej, rozwoju przemysłowego i 
dywersyfikacji, a czynniki te mają 
kluczowe znaczenie dla rozwoju 
gospodarczego i społecznego;

Or. hr

Poprawka 30
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że w ramach unijnej polityki 
handlowej należy szanować swobodę 
działań politycznych krajów rozwijających 

4. podkreśla, że w ramach unijnej polityki 
handlowej należy szanować swobodę 
działań politycznych krajów rozwijających 
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się, aby utrzymać odpowiednie taryfy 
przywozowe ułatwiające tworzenie miejsc 
pracy wymagających kwalifikacji i 
zapewniających godziwe warunki w 
lokalnej branży produkcyjnej i 
agroprzetwórczej, gdyż te branże mogą być 
źródłem wysokiej krajowej wartości 
dodanej, rozwoju przemysłowego i 
dywersyfikacji, a czynniki te mają 
kluczowe znaczenie dla rozwoju 
gospodarczego i społecznego;

się, aby utrzymać odpowiednie taryfy 
przywozowe ułatwiające tworzenie miejsc 
pracy wymagających kwalifikacji i 
zapewniających godziwe warunki w 
lokalnej branży produkcyjnej i 
agroprzetwórczej, gdyż te branże mogą być 
źródłem wysokiej krajowej wartości 
dodanej, rozwoju przemysłowego i 
dywersyfikacji, a czynniki te mają 
kluczowe znaczenie dla włączającego 
rozwoju gospodarczego i społecznego;

Or. es

Poprawka 31
Jan Zahradil
w imieniu grupy ECR

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że w ramach unijnej polityki 
handlowej należy szanować swobodę 
działań politycznych krajów rozwijających 
się, aby utrzymać odpowiednie taryfy 
przywozowe ułatwiające tworzenie miejsc 
pracy wymagających kwalifikacji i 
zapewniających godziwe warunki w 
lokalnej branży produkcyjnej i 
agroprzetwórczej, gdyż te branże mogą być 
źródłem wysokiej krajowej wartości 
dodanej, rozwoju przemysłowego i 
dywersyfikacji, a czynniki te mają 
kluczowe znaczenie dla rozwoju 
gospodarczego i społecznego;

4. podkreśla, że w ramach unijnej polityki 
handlowej należy szanować swobodę 
działań politycznych krajów rozwijających 
się, a w szczególności krajów najsłabiej 
rozwiniętych, aby utrzymać odpowiednie 
taryfy przywozowe ułatwiające tworzenie 
miejsc pracy wymagających kwalifikacji i 
zapewniających godziwe warunki w 
lokalnej branży produkcyjnej i 
agroprzetwórczej, gdyż te branże mogą być 
źródłem wysokiej krajowej wartości 
dodanej, rozwoju przemysłowego i 
dywersyfikacji, a czynniki te mają 
kluczowe znaczenie dla rozwoju 
gospodarczego i społecznego;

Or. en

Poprawka 32
Jan Zahradil
w imieniu grupy ECR
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że w ramach unijnej polityki 
handlowej należy szanować swobodę 
działań politycznych krajów rozwijających 
się, aby utrzymać odpowiednie taryfy 
przywozowe ułatwiające tworzenie miejsc 
pracy wymagających kwalifikacji i 
zapewniających godziwe warunki w 
lokalnej branży produkcyjnej i 
agroprzetwórczej, gdyż te branże mogą być 
źródłem wysokiej krajowej wartości 
dodanej, rozwoju przemysłowego i 
dywersyfikacji, a czynniki te mają 
kluczowe znaczenie dla rozwoju 
gospodarczego i społecznego;

4. podkreśla, że w ramach unijnej polityki 
handlowej należy szanować swobodę 
działań politycznych krajów rozwijających 
się, aby umożliwić odpowiednie taryfy 
przywozowe ułatwiające tworzenie miejsc 
pracy wymagających kwalifikacji i 
zapewniających godziwe warunki w 
lokalnej branży produkcyjnej i 
agroprzetwórczej, gdyż te branże mogą być 
źródłem wysokiej krajowej wartości 
dodanej, rozwoju przemysłowego i 
dywersyfikacji, a czynniki te mają 
kluczowe znaczenie dla rozwoju 
gospodarczego i społecznego;

Or. en

Poprawka 33
Jan Zahradil
w imieniu grupy ECR

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że w ramach unijnej polityki 
handlowej należy szanować swobodę 
działań politycznych krajów rozwijających 
się, aby utrzymać odpowiednie taryfy 
przywozowe ułatwiające tworzenie miejsc 
pracy wymagających kwalifikacji i 
zapewniających godziwe warunki w 
lokalnej branży produkcyjnej i 
agroprzetwórczej, gdyż te branże mogą być 
źródłem wysokiej krajowej wartości 
dodanej, rozwoju przemysłowego i 
dywersyfikacji, a czynniki te mają 
kluczowe znaczenie dla rozwoju 
gospodarczego i społecznego;

4. podkreśla, że w ramach unijnej polityki 
handlowej należy szanować swobodę 
działań politycznych krajów rozwijających 
się, aby utrzymać odpowiednie taryfy 
przywozowe ułatwiające tworzenie miejsc 
pracy wymagających kwalifikacji i 
zapewniających godziwe warunki w 
lokalnej branży produkcyjnej i 
agroprzetwórczej, gdyż te branże mogą być 
źródłem wysokiej krajowej wartości 
dodanej, konkurencyjności, rozwoju 
przemysłowego i dywersyfikacji, a 
czynniki te mają kluczowe znaczenie dla 
rozwoju gospodarczego i społecznego;
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Or. en

Poprawka 34
Jan Zahradil
w imieniu grupy ECR

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że w ramach unijnej polityki 
handlowej należy szanować swobodę 
działań politycznych krajów rozwijających 
się, aby utrzymać odpowiednie taryfy 
przywozowe ułatwiające tworzenie miejsc 
pracy wymagających kwalifikacji i 
zapewniających godziwe warunki w 
lokalnej branży produkcyjnej i 
agroprzetwórczej, gdyż te branże mogą być 
źródłem wysokiej krajowej wartości 
dodanej, rozwoju przemysłowego i 
dywersyfikacji, a czynniki te mają 
kluczowe znaczenie dla rozwoju 
gospodarczego i społecznego;

4. podkreśla, że w ramach unijnej polityki 
handlowej należy szanować swobodę 
działań politycznych krajów rozwijających 
się, aby utrzymać odpowiednie taryfy 
przywozowe ułatwiające tworzenie miejsc 
pracy wymagających kwalifikacji i 
zapewniających godziwe warunki w 
lokalnej branży produkcyjnej i 
agroprzetwórczej, gdyż te branże mogą być 
źródłem wysokiej krajowej wartości 
dodanej, rozwoju przemysłowego i 
dywersyfikacji, a czynniki te mają 
kluczowe znaczenie dla rozwoju 
gospodarczego i społecznego oraz 
sprzyjają nastawieniu na eksport w 
ramach globalnych systemów 
handlowych;

Or. en

Poprawka 35
Lola Sánchez Caldentey

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że w ramach unijnej polityki 
handlowej należy szanować swobodę 
działań politycznych krajów rozwijających 
się, aby utrzymać odpowiednie taryfy 
przywozowe ułatwiające tworzenie miejsc 

4. podkreśla, że w ramach unijnej polityki 
handlowej należy szanować swobodę 
działań politycznych krajów rozwijających 
się, aby utrzymać odpowiednie taryfy 
przywozowe ułatwiające tworzenie miejsc 
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pracy wymagających kwalifikacji i 
zapewniających godziwe warunki w 
lokalnej branży produkcyjnej i 
agroprzetwórczej, gdyż te branże mogą być 
źródłem wysokiej krajowej wartości 
dodanej, rozwoju przemysłowego i 
dywersyfikacji, a czynniki te mają 
kluczowe znaczenie dla rozwoju 
gospodarczego i społecznego;

pracy wymagających kwalifikacji i 
zapewniających godziwe warunki w 
lokalnej branży produkcyjnej i 
agroprzetwórczej, gdyż te branże mogą być 
źródłem wysokiej krajowej wartości 
dodanej, rozwoju przemysłowego i 
dywersyfikacji, a czynniki te mają 
kluczowe znaczenie dla rozwoju 
gospodarczego i społecznego; wzywa Unię 
Europejską i jej państwa członkowskie do 
promowania konkretnych środków 
umożliwiających opodatkowanie 
podmiotów transnarodowych przez 
jurysdykcję kraju, w którym znajduje się 
źródło ich dochodów lub w którym dochód 
ten jest wypracowywany;

Or. en

Poprawka 36
Davor Ivo Stier

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że w ramach unijnej polityki 
handlowej należy szanować swobodę 
działań politycznych krajów rozwijających 
się, aby utrzymać odpowiednie taryfy 
przywozowe ułatwiające tworzenie miejsc 
pracy wymagających kwalifikacji i 
zapewniających godziwe warunki w 
lokalnej branży produkcyjnej i 
agroprzetwórczej, gdyż te branże mogą być 
źródłem wysokiej krajowej wartości 
dodanej, rozwoju przemysłowego i 
dywersyfikacji, a czynniki te mają 
kluczowe znaczenie dla rozwoju 
gospodarczego i społecznego;

4. podkreśla, że w ramach unijnej polityki 
handlowej i polityki rozwoju należy
promować tworzenie miejsc pracy 
wymagających kwalifikacji i 
zapewniających godziwe warunki w 
lokalnej branży produkcyjnej i 
agroprzetwórczej, gdyż te branże mogą być 
źródłem wysokiej krajowej wartości 
dodanej, rozwoju przemysłowego i 
dywersyfikacji, a czynniki te mają 
kluczowe znaczenie dla rozwoju 
gospodarczego i społecznego;

Or. en
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Poprawka 37
Davor Ivo Stier

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zachęca UE do pełnego wykorzystania 
możliwości, jakie daje pomoc na rzecz 
wymiany handlowej i inne instrumenty na 
rzecz rozwoju, aby udzielać pomocy 
technicznej w zakresie handlu, budowania 
zdolności i świadczenia usług w dziedzinie 
wsparcia dla przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 38
Eleftherios Synadinos

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. Unia może wnieść wkład do polityki 
rozwojowej krajów rozwijających się, 
podejmując ukierunkowane działania 
gospodarcze i handlowe, współpracę 
techniczną i finansową oraz wieloletnie 
programy współpracy lub programy 
tematyczne;

Or. el

Poprawka 39
Eleftherios Synadinos

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4b. we współpracę między UE i krajami 
rozwijającymi się można zaangażować 
organizacje międzynarodowe, o ile 
przestrzegają one należycie prawa 
wspólnotowego oraz zasad i celów 
leżących u podstaw działań zewnętrznych 
UE;

Or. el

Poprawka 40
Aldo Patriciello

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje o środki promujące krajowe 
strategie rozwoju mające wpływ na wkład 
sektora prywatnego w rozwój w postaci 
wspierania lokalnych 
mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz lokalnych zamówień, 
co ma istotne znaczenie dla rozwoju 
endogenicznego i może poprawić 
zdolności krajów rozwijających się w 
zakresie mobilizowania dochodów 
krajowych, zwalczania oszustw 
podatkowych, przeciwdziałania unikaniu 
opodatkowania oraz łagodzenia wahań 
kursu wymiany waluty i cen surowców, 
gdyż zagraża to dostępowi do łańcuchów 
wartości;

5. apeluje o środki promujące krajowe 
strategie rozwoju mające wpływ na wkład 
sektora prywatnego w rozwój w postaci 
wspierania lokalnych 
mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz lokalnych zamówień, 
co okazuje się mieć istotne znaczenie dla 
rozwoju endogenicznego i może poprawić 
zdolności krajów rozwijających się w 
zakresie mobilizowania dochodów 
krajowych, zwalczania oszustw 
podatkowych, przeciwdziałania unikaniu 
opodatkowania oraz łagodzenia wahań 
kursu wymiany waluty i cen surowców, 
gdyż zagraża to dostępowi do łańcuchów 
wartości;

Or. it

Poprawka 41
Jan Zahradil
w imieniu grupy ECR



PE557.138v01-00 24/43 AM\1060605PL.doc

PL

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje o środki promujące krajowe
strategie rozwoju mające wpływ na wkład 
sektora prywatnego w rozwój w postaci 
wspierania lokalnych 
mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz lokalnych zamówień, 
co ma istotne znaczenie dla rozwoju 
endogenicznego i może poprawić 
zdolności krajów rozwijających się w 
zakresie mobilizowania dochodów 
krajowych, zwalczania oszustw 
podatkowych, przeciwdziałania unikaniu 
opodatkowania oraz łagodzenia wahań 
kursu wymiany waluty i cen surowców, 
gdyż zagraża to dostępowi do łańcuchów 
wartości;

5. apeluje o środki promujące strategie 
rozwoju mające wpływ na wkład sektora 
prywatnego w rozwój w postaci wspierania 
lokalnych mikroprzedsiębiorstw, małych i 
średnich przedsiębiorstw oraz lokalnych 
zamówień, co ma istotne znaczenie dla 
rozwoju endogenicznego i może poprawić 
zdolności krajów rozwijających się w 
zakresie mobilizowania dochodów 
krajowych, zwalczania oszustw 
podatkowych, przeciwdziałania unikaniu 
opodatkowania oraz łagodzenia wahań 
kursu wymiany waluty i cen surowców, 
gdyż zagraża to dostępowi do łańcuchów 
wartości;

Or. en

Poprawka 42
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje o środki promujące krajowe 
strategie rozwoju mające wpływ na wkład 
sektora prywatnego w rozwój w postaci 
wspierania lokalnych 
mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz lokalnych zamówień, 
co ma istotne znaczenie dla rozwoju
endogenicznego i może poprawić 
zdolności krajów rozwijających się w 
zakresie mobilizowania dochodów 
krajowych, zwalczania oszustw 
podatkowych, przeciwdziałania unikaniu 
opodatkowania oraz łagodzenia wahań 
kursu wymiany waluty i cen surowców, 

5. apeluje o środki promujące krajowe 
strategie rozwoju mające wpływ na wkład 
sektora prywatnego w rozwój poprzez 
tworzenie solidarnych sojuszy 
wzmacniających potencjał lokalnych 
mikroprzedsiębiorstw i małych i średnich 
przedsiębiorstw, w celu tworzenia godnych
lokalnych miejsc pracy, ze szczególnym 
uwzględnieniem kobiet w rozwoju
gospodarczym, zwłaszcza na obszarach 
wiejskich, jako istotnych elementów w 
zakresie endogenicznego rozwoju;
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gdyż zagraża to dostępowi do łańcuchów 
wartości;

Or. es

Poprawka 43
Eleftherios Synadinos

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje o środki promujące krajowe 
strategie rozwoju mające wpływ na wkład 
sektora prywatnego w rozwój w postaci 
wspierania lokalnych 
mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz lokalnych zamówień, 
co ma istotne znaczenie dla rozwoju 
endogenicznego i może poprawić 
zdolności krajów rozwijających się w 
zakresie mobilizowania dochodów 
krajowych, zwalczania oszustw 
podatkowych, przeciwdziałania unikaniu 
opodatkowania oraz łagodzenia wahań 
kursu wymiany waluty i cen surowców, 
gdyż zagraża to dostępowi do łańcuchów 
wartości;

5. apeluje o środki promujące krajowe 
strategie rozwoju mające wpływ na wkład 
sektora prywatnego w rozwój w postaci 
wspierania lokalnych 
mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz lokalnych zamówień,
wzmacniania placówek uniwersyteckich i 
podmiotów prywatnych prowadzących 
działalność badawczo-rozwojową, a także 
angażowania – na szczeblu technicznym i 
informatycznym – stowarzyszeń 
rzemieślniczych, przemysłowych i 
biznesowych, co ma istotne znaczenie dla 
rozwoju endogenicznego i może poprawić 
zdolności krajów rozwijających się w 
zakresie mobilizowania dochodów 
krajowych, zwalczania oszustw 
podatkowych, przeciwdziałania unikaniu 
opodatkowania oraz łagodzenia wahań 
kursu wymiany waluty i cen surowców, 
gdyż zagraża to dostępowi do łańcuchów 
wartości;

Or. el

Poprawka 44
Lola Sánchez Caldentey

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. apeluje o środki promujące krajowe 
strategie rozwoju mające wpływ na wkład 
sektora prywatnego w rozwój w postaci 
wspierania lokalnych 
mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz lokalnych zamówień, 
co ma istotne znaczenie dla rozwoju 
endogenicznego i może poprawić 
zdolności krajów rozwijających się w 
zakresie mobilizowania dochodów 
krajowych, zwalczania oszustw 
podatkowych, przeciwdziałania unikaniu 
opodatkowania oraz łagodzenia wahań 
kursu wymiany waluty i cen surowców, 
gdyż zagraża to dostępowi do łańcuchów 
wartości;

5. apeluje o środki promujące krajowe 
strategie rozwoju mające wpływ na wkład 
sektora prywatnego w rozwój w postaci 
wspierania lokalnych 
mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz lokalnych zamówień, 
co ma istotne znaczenie dla rozwoju 
endogenicznego i może poprawić 
zdolności krajów rozwijających się w 
zakresie mobilizowania dochodów 
krajowych, zwalczania oszustw 
podatkowych, przeciwdziałania unikaniu 
opodatkowania oraz łagodzenia wahań 
kursu wymiany waluty i cen surowców, 
gdyż zagraża to dostępowi do łańcuchów 
wartości; podkreśla ryzyko związane ze 
wspieraniem przedsiębiorstw z UE w 
ramach polityki na rzecz rozwoju, gdyż 
pociąga to za sobą potrzebę dodatkowych 
zasobów na rzecz rozwoju i ryzyko 
zwiększenia pomocy związanej z dostawą 
europejskich towarów i usług;

Or. en

Poprawka 45
Davor Ivo Stier

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje o środki promujące krajowe 
strategie rozwoju mające wpływ na wkład 
sektora prywatnego w rozwój w postaci 
wspierania lokalnych 
mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz lokalnych zamówień, 
co ma istotne znaczenie dla rozwoju 
endogenicznego i może poprawić 
zdolności krajów rozwijających się w 
zakresie mobilizowania dochodów 

5. apeluje o środki promujące strategie 
rozwoju mające wpływ na wkład sektora 
prywatnego w rozwój w postaci wspierania 
lokalnych mikroprzedsiębiorstw, małych i 
średnich przedsiębiorstw oraz lokalnych 
zamówień, co ma istotne znaczenie dla 
rozwoju endogenicznego i może poprawić 
zdolności krajów rozwijających się w 
zakresie mobilizowania dochodów 
krajowych, zwalczania oszustw 
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krajowych, zwalczania oszustw 
podatkowych, przeciwdziałania unikaniu 
opodatkowania oraz łagodzenia wahań 
kursu wymiany waluty i cen surowców, 
gdyż zagraża to dostępowi do łańcuchów 
wartości;

podatkowych, przeciwdziałania unikaniu 
opodatkowania, gwarantowania 
inwestorom pewności prawa oraz 
łagodzenia wahań kursu wymiany waluty i 
cen surowców, gdyż zagraża to dostępowi 
do łańcuchów wartości;

Or. en

Poprawka 46
Jan Zahradil
w imieniu grupy ECR

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że UE jest głównym 
źródłem pomocy na rzecz wymiany 
handlowej na świecie, a najważniejsze 
priorytety tego programu to rozwijanie 
relacji między przedsiębiorstwami, 
zdolności produkcyjnych i umiejętności 
potrzebnych do prowadzenia działalności 
handlowej w krajach rozwijających się;

Or. en

Poprawka 47
Davor Ivo Stier

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że istotne znaczenie ma 
zadbanie o to, aby umowy w sprawie 
handlu i inwestycji zawierane z krajami 
rozwijającymi się uwzględniały 
mechanizmy ochrony inwestorów, gdyż 
gwarantuje to odpowiednią pewność 
prawa i ochronę praw własności oraz 
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zachęca do inwestowania w krajach 
rozwijających się, a także przyciąga do 
nich międzynarodowe prywatne środki 
finansowe;

Or. en

Poprawka 48
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że wysiłkom mającym na 
celu zwiększenie zdolności krajów 
rozwijających się do mobilizacji 
prywatnych zasobów – zarówno 
zewnętrznych, jak i wewnętrznych –
muszą towarzyszyć środki, które stworzą 
otoczenie sprzyjające przedsiębiorczości i 
odpowiedzialnym inwestycjom w 
zrównoważony rozwój: począwszy od 
likwidacji korupcji politycznej i 
wprowadzeniu sprawiedliwego 
opodatkowania, którym towarzyszyć 
będzie zdecydowana walka z oszustwami 
finansowymi, uchylaniem się od 
opodatkowania i rajami podatkowymi, 
poprzez usuwanie przeszkód 
administracyjnych, edukację i szkolenie 
przedsiębiorstw, a skończywszy na nie 
mniej ważnym uświadamianiu 
przedsiębiorstwom ich odpowiedzialności 
za działania w zakresie walki z ubóstwem, 
nierównością oraz dotyczących 
zrównoważonego środowiska;

Or. es

Poprawka 49
Marine Le Pen
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Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję do przeprowadzenia 
oceny zagrożenia związanego z korupcją i 
niewłaściwym wykorzystaniem środków 
przyznanych na pomoc bezpośrednią lub 
pożyczki;

Or. fr

Poprawka 50
Marielle de Sarnez

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zachęca do rozwoju partnerstw między 
przedsiębiorstwami afrykańskimi i 
europejskimi; 

Or. fr

Poprawka 51
Marielle de Sarnez

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. zachęca Unię Europejską i kraje 
rozwijające się do wspierania 
konkurencyjności MŚP i 
mikroprzedsiębiorstw, a także do 
nawiązywania współpracy między małymi 
przedsiębiorstwami z państw 
członkowskich i z krajów rozwijających 
się;
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Or. fr

Poprawka 52
Marielle de Sarnez

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. wzywa Europejski Bank Inwestycyjny 
(EBI) do ukierunkowania środków 
finansowych przeznaczonych dla krajów 
rozwijających się na rozwój infrastruktury 
oraz do podejmowania wspólnych działań 
z Afrykańskim Bankiem Rozwoju (AfDB) 
w zakresie finansowania 
długoterminowych inwestycji na rzecz 
rozwoju gospodarczego;

Or. fr

Poprawka 53
Aldo Patriciello

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. apeluje o dokonanie przeglądu 
obowiązujących umów handlowych i 
inwestycyjnych, aby zidentyfikować 
obszary, w szczególności przepisy 
dotyczące praw własności intelektualnej, 
które mogą mieć negatywny wpływ na 
rozwój;

6. apeluje o dokonanie przeglądu 
obowiązujących umów handlowych i 
inwestycyjnych, aby zidentyfikować 
obszary, w szczególności przepisy 
dotyczące praw własności intelektualnej, 
które mogą mieć negatywne skutki dla 
rozwoju;

Or. it

Poprawka 54
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández
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Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. apeluje o dokonanie przeglądu
obowiązujących umów handlowych i 
inwestycyjnych, aby zidentyfikować
obszary, w szczególności przepisy
dotyczące praw własności intelektualnej, 
które mogą mieć negatywny wpływ na
rozwój;

6. apeluje o dokonanie kompleksowej 
oceny obowiązujących umów handlowych 
i inwestycyjnych, aby określić obszary,
które mogłyby mieć niekorzystny wpływ 
na rozwój, zarówno bezpośrednio, jak i w
sposób poboczny, a w szczególności te
przepisy, które mogą mieć wpływ na
powszechny dostęp do towarów i usług 
świadczonych w interesie ogólnym, takich 
jak zdrowie, edukacja, zaopatrzenie w 
wodę, walka z głodem i ubóstwem 
energetycznym oraz równość płci;

Or. es

Poprawka 55
Jan Zahradil
w imieniu grupy ECR

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. apeluje o dokonanie przeglądu 
obowiązujących umów handlowych i 
inwestycyjnych, aby zidentyfikować 
obszary, w szczególności przepisy 
dotyczące praw własności intelektualnej,
które mogą mieć negatywny wpływ na 
rozwój;

6. podkreśla, że solidna ochrona własności 
intelektualnej i takież egzekwowanie 
odpowiednich praw pomaga krajom 
rozwijającym się tworzyć i rozwijać 
niezbędne ramy w celu zachęcania do 
innowacji i badań naukowych, a także w 
celu ochrony tego rodzaju działalności, 
która to kwestia zyskuje na znaczeniu w 
miarę przechodzenia na wyższe szczeble 
łańcucha wartości;

Or. en
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Poprawka 56
Marine Le Pen

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. apeluje o dokonanie przeglądu 
obowiązujących umów handlowych i 
inwestycyjnych, aby zidentyfikować 
obszary, w szczególności przepisy 
dotyczące praw własności intelektualnej, 
które mogą mieć negatywny wpływ na 
rozwój;

6. apeluje o dokonanie przeglądu 
obowiązujących umów handlowych i 
inwestycyjnych, aby zidentyfikować 
obszary, które mogą mieć negatywny 
wpływ na rozwój;

Or. fr

Poprawka 57
Davor Ivo Stier

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. apeluje o dokonanie przeglądu 
obowiązujących umów handlowych i 
inwestycyjnych, aby zidentyfikować 
obszary, w szczególności przepisy 
dotyczące praw własności intelektualnej,
które mogą mieć negatywny wpływ na 
rozwój;

6. apeluje do UE o zidentyfikowanie 
obszarów w ramach jej polityki 
handlowej, które mogłyby mieć negatywny 
wpływ na rozwój; w związku z tym 
domaga się, aby wszystkie strategie 
polityczne UE stanowiły odzwierciedlenie 
nowych ram na rzecz rozwoju po roku 
2015;

Or. en

Poprawka 58
Marietje Schaake

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa wszystkie przedsiębiorstwa UE 
do wypełnienia swoich zobowiązań 
wynikających z ich społecznej 
odpowiedzialności w zakresie 
przestrzegania praw człowieka zgodnie z 
wytycznymi ONZ; wzywa UE do 
poszukiwania sposobów wzmocnienia 
społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw, np. poprzez poprawienie 
widoczności tej kwestii i stosowanie 
rozwiązań rynkowych nagradzających 
społeczną odpowiedzialność 
przedsiębiorstw w przypadku podmiotów 
stosujących się do odpowiednich 
wytycznych;

Or. en

Poprawka 59
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. sugeruje dokonanie przeglądu 
istniejących oraz poprawienie przyszłych 
rozdziałów dotyczących zrównoważonego 
rozwoju w dwustronnych umowach 
handlowych w celu uwzględnienia w nich 
obowiązkowych systemów 
sprawozdawczości dla sektora 
prywatnego;

Or. en

Poprawka 60
Davor Ivo Stier
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Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla znaczenie ochrony praw 
własności intelektualnej na całym świecie 
przy jednoczesnym uwzględnieniu 
specyficznych warunków panujących w 
poszczególnych krajach rozwijających się;

Or. en

Poprawka 61
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do nieustawania w 
promowaniu inicjatyw na rzecz
odpowiedzialnej działalności wydobywczej
oraz odpowiedzialnego pozyskiwania 
drewna i zaopatrywania w surowce w
ramach łańcuchów dostaw, a także na 
rzecz prywatnych programów związanych 
ze zrównoważonym rozwojem, jak i do 
intensywniejszego analizowania cyklu 
życia produktów i procesów w kontekście 
aspektów środowiskowych i społecznych;

7. w tym samym kontekście wzywa 
Komisję do nieustawania w promowaniu 
inicjatyw na rzecz działalności 
wydobywczej i korzystania z zasobów 
naturalnych, w tym zwłaszcza górnictwa,
pozyskiwania drewna, zasobów 
energetycznych i wody, a także z 
programów wsparcia sektora prywatnego 
związanych ze zrównoważonym rozwojem,
w ramach łańcuchów dostaw, przy 
jednoczesnym intensywniejszym 
analizowaniu cyklu życia produktów i 
procesów w kontekście aspektów 
środowiskowych i społecznych;

Or. es

Poprawka 62
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7
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Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do nieustawania w 
promowaniu inicjatyw na rzecz 
odpowiedzialnej działalności wydobywczej 
oraz odpowiedzialnego pozyskiwania 
drewna i zaopatrywania w surowce w 
ramach łańcuchów dostaw, a także na rzecz 
prywatnych programów związanych ze 
zrównoważonym rozwojem, jak i do 
intensywniejszego analizowania cyklu 
życia produktów i procesów w kontekście 
aspektów środowiskowych i społecznych;

7. wzywa Komisję do nieustawania w 
promowaniu inicjatyw na rzecz ściślejszej 
kontroli branży włókienniczej, 
odpowiedzialnej działalności wydobywczej 
oraz odpowiedzialnego pozyskiwania 
drewna i zaopatrywania w surowce w 
ramach łańcuchów dostaw, a także na rzecz 
prywatnych programów związanych ze 
zrównoważonym rozwojem, jak i do 
intensywniejszego analizowania cyklu 
życia produktów i procesów w kontekście 
aspektów środowiskowych i społecznych;

Or. en

Poprawka 63
Davor Ivo Stier

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do nieustawania w 
promowaniu inicjatyw na rzecz 
odpowiedzialnej działalności wydobywczej 
oraz odpowiedzialnego pozyskiwania 
drewna i zaopatrywania w surowce w 
ramach łańcuchów dostaw, a także na rzecz 
prywatnych programów związanych ze 
zrównoważonym rozwojem, jak i do 
intensywniejszego analizowania cyklu 
życia produktów i procesów w kontekście 
aspektów środowiskowych i społecznych;

7. wzywa Komisję do nieustawania w 
promowaniu inicjatyw na rzecz 
odpowiedzialnej działalności wydobywczej 
oraz odpowiedzialnego pozyskiwania 
drewna i zaopatrywania w surowce w 
ramach łańcuchów dostaw, a także na rzecz 
prywatnych programów związanych ze 
zrównoważonym rozwojem, jak i do 
intensywniejszego analizowania cyklu 
życia produktów i procesów w kontekście 
aspektów środowiskowych i społecznych; z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że wiele 
sektorów przemysłu i przedsiębiorstw 
wielonarodowych przyjęło kodeksy 
postępowania określające normy 
społeczne i środowiskowe dla swych 
światowych łańcuchów dostaw;

Or. en
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Poprawka 64
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. jest zdania, że inwestycje czynione 
przez sektor prywatny w projekty 
ograniczające się do eksportu surowców i 
zasobów naturalnych są co najmniej 
dyskusyjne, jeżeli chodzi o ich wkład w 
realizację celów rozwojowych;

Or. en

Poprawka 65
Marietje Schaake

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa do opracowania 
skuteczniejszych standardów 
przejrzystości i rozliczalności dla 
przedsiębiorstw technologicznych w UE w 
związku z eksportem technologii, które 
mogą być wykorzystywane do naruszania 
praw człowieka, wspierania korupcji lub 
do działań sprzecznych z interesami UE w 
zakresie bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 66
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. domaga się systematycznego 
stosowania instrumentów takich jak 
konwencja MOP nr 169, wytyczne OECD 
dla przedsiębiorstw wielonarodowych, 
wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw 
człowieka oraz strategiczne ramy UE 
dotyczące praw człowieka i demokracji, a 
także występowania na drogę sądową w 
przypadku wszelkich uchybień i 
nieakceptowania bezkarności;

Or. en

Poprawka 67
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7c. zaleca ostrożne podejście do 
instrumentów łączonych i domaga się, aby 
przedsiębiorstwa mogły korzystać z 
instrumentów finansowych UE takich jak 
regionalne instrumenty inwestycyjne 
(LAIF i inne) jedynie pod warunkiem 
regularnego monitorowania 
przestrzegania przez nie celów 
rozwojowych;

Or. en

Poprawka 68
Aldo Patriciello

Projekt opinii
Ustęp 8
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Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla, że w ramach polityki 
handlowej UE potrzebne są działania na 
rzecz promowania dobrego zarządzania za 
pośrednictwem wiążących ram 
zapewniających odpowiedzialność 
przedsiębiorstw z UE za swoje działania 
podejmowane w krajach rozwijających się 
w odniesieniu do standardów 
przestrzegania praw człowieka, równości 
płci, godnej pracy, praw związkowych, 
ochrony środowiska, powszechnego 
dostępu do wysokiej jakości usług 
publicznych, ochrony socjalnej, publicznej 
i powszechnej służby zdrowia, 
powszechnego dostępu do leków oraz 
bezpieczeństwa żywności i produktów.

Nie dotyczy polskiej wersji językowej

Or. it

Poprawka 69
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla, że w ramach polityki 
handlowej UE potrzebne są działania na 
rzecz promowania dobrego zarządzania za 
pośrednictwem wiążących ram
zapewniających odpowiedzialność
przedsiębiorstw z UE za swoje działania 
podejmowane w krajach rozwijających się 
w odniesieniu do standardów 
przestrzegania praw człowieka, równości 
płci, godnej pracy, praw związkowych, 
ochrony środowiska, powszechnego 
dostępu do wysokiej jakości usług 
publicznych, ochrony socjalnej, publicznej 
i powszechnej służby zdrowia, 
powszechnego dostępu do leków oraz 
bezpieczeństwa żywności i produktów.

8. podkreśla, że w ramach polityki 
handlowej UE potrzebne są działania na 
rzecz promowania dobrego zarządzania za 
pośrednictwem wiążących ram
gwarantujących przyczynianie się
przedsiębiorstw z UE do włączającego 
wzrostu gospodarczego i zapewniających 
ich odpowiedzialność za swoje działania 
podejmowane w krajach rozwijających się 
w odniesieniu do standardów 
przestrzegania praw człowieka, równości 
płci, godnej pracy, praw związkowych, 
ochrony środowiska, ochrony socjalnej,
powszechnego dostępu do towarów i
wysokiej jakości usług publicznych, ze 
szczególnym uwzględnieniem publicznej i 
powszechnej służby zdrowia, 
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powszechnego dostępu do leków oraz 
bezpieczeństwa żywności i produktów;

Or. es

Poprawka 70
Jan Zahradil
w imieniu grupy ECR

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla, że w ramach polityki 
handlowej UE potrzebne są działania na 
rzecz promowania dobrego zarządzania za 
pośrednictwem wiążących ram 
zapewniających odpowiedzialność 
przedsiębiorstw z UE za swoje działania 
podejmowane w krajach rozwijających się 
w odniesieniu do standardów 
przestrzegania praw człowieka, równości 
płci, godnej pracy, praw związkowych, 
ochrony środowiska, powszechnego 
dostępu do wysokiej jakości usług 
publicznych, ochrony socjalnej, publicznej 
i powszechnej służby zdrowia, 
powszechnego dostępu do leków oraz 
bezpieczeństwa żywności i produktów.

8. podkreśla, że w ramach polityki 
handlowej UE potrzebne są działania na 
rzecz promowania dobrego zarządzania za 
pośrednictwem dobrowolnych ram 
zapewniających odpowiedzialność 
przedsiębiorstw z UE za swoje działania 
podejmowane w krajach rozwijających się 
w odniesieniu do standardów 
przestrzegania praw człowieka, równości 
płci, godnej pracy, praw związkowych, 
ochrony środowiska, powszechnego 
dostępu do wysokiej jakości usług 
publicznych, ochrony socjalnej, publicznej 
i powszechnej służby zdrowia, 
powszechnego dostępu do leków oraz 
bezpieczeństwa żywności i produktów.

Or. en

Poprawka 71
Marine Le Pen

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla, że w ramach polityki 
handlowej UE potrzebne są działania na 
rzecz promowania dobrego zarządzania za 

8. podkreśla, że w ramach polityki 
handlowej UE potrzebne są działania na 
rzecz promowania dobrego zarządzania za 
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pośrednictwem wiążących ram 
zapewniających odpowiedzialność 
przedsiębiorstw z UE za swoje działania 
podejmowane w krajach rozwijających się 
w odniesieniu do standardów 
przestrzegania praw człowieka, równości 
płci, godnej pracy, praw związkowych,
ochrony środowiska, powszechnego 
dostępu do wysokiej jakości usług 
publicznych, ochrony socjalnej, publicznej 
i powszechnej służby zdrowia, 
powszechnego dostępu do leków oraz 
bezpieczeństwa żywności i produktów.

pośrednictwem wiążących ram 
zapewniających odpowiedzialność 
przedsiębiorstw z UE za swoje działania 
podejmowane w krajach rozwijających się 
w odniesieniu do wspólnych zasad państw 
Europy, przepisów ustanowionych przez 
państwa partnerskie, ochrony środowiska 
oraz bezpieczeństwa żywności, zdrowia i 
produktów.

Or. fr

Poprawka 72
Davor Ivo Stier

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla, że w ramach polityki 
handlowej UE potrzebne są działania na 
rzecz promowania dobrego zarządzania za 
pośrednictwem wiążących ram 
zapewniających odpowiedzialność 
przedsiębiorstw z UE za swoje działania 
podejmowane w krajach rozwijających się 
w odniesieniu do standardów 
przestrzegania praw człowieka, równości 
płci, godnej pracy, praw związkowych, 
ochrony środowiska, powszechnego 
dostępu do wysokiej jakości usług 
publicznych, ochrony socjalnej, publicznej 
i powszechnej służby zdrowia, 
powszechnego dostępu do leków oraz
bezpieczeństwa żywności i produktów.

8. podkreśla znaczenie polityki handlowej i 
polityki na rzecz rozwoju prowadzonej 
przez UE w kontekście promowania 
dobrego zarządzania, demokracji, praw 
człowieka, w tym praw pracowniczych,
oraz praworządności.

Or. en
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Poprawka 73
Ska Keller
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla, że prywatni inwestorzy w 
krajach rozwijających się w dużej mierze 
korzystają z porozumień w sprawie 
ochrony inwestycji, co wiąże się z 
ryzykiem przedkładania zysku nad kwestie 
rozwojowe, doprowadzenia do blokady 
regulacyjnej i utrwalenia nieuczciwych 
relacji biznesowych; wobec tego zaleca 
wyłączenie projektów rozwojowych 
finansowanych przez sektor prywatny z 
dwustronnych umów inwestycyjnych lub 
systemów rozstrzygania sporów między 
inwestorem a państwem, aby wzmocnić 
krajowy system sądowy, a także wzywa do 
korzystania w zamian z krajowych 
systemów prawnych;

Or. en

Poprawka 74
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. w szczególności wzywa państwa 
członkowskie UE do opracowania 
krajowych planów działania w dziedzinie 
biznesu i praw człowieka w celu 
skutecznej realizacji wytycznych 
dotyczących biznesu i praw człowieka 
przyjętych przez ONZ w 2011 r., oraz do 
zareagowania, bez dalszej zwłoki, na 
zobowiązanie podjęte przez Radę 
Europejską w 2013 r. w ramach „planu 
działania UE na rzecz praw człowieka i 
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demokracji”;

Or. es

Poprawka 75
Marine Le Pen

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. nalega, aby przedsiębiorstwa 
europejskie nie zastępowały usług 
publicznych w krajach partnerskich.

Or. fr

Poprawka 76
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. podkreśla również, jak ważne jest 
umożliwienie konsumentom dokonywania 
samodzielnych wyborów, aby z faktu bycia 
konsumentem uczynili akt polityczny, co 
wykracza poza akt o odpowiedzialnym i 
zrównoważony charakterze; wzywa 
Komisję do ustanowienia systemu 
identyfikowalności produktów oraz 
europejskiego rejestru przedsiębiorstw 
uczestniczących w europejskich 
projektach rozwojowych, w celu poprawy 
przejrzystości działań i umożliwienia 
obywatelom monitorowania działalności 
przedsiębiorstw UE za granicą, przy 
jednoczesnym ułatwieniu 
upowszechniania doświadczeń na szczeblu 
międzynarodowym oraz, co równie ważne, 
lepszej widoczności i poprawie wizerunku 
naszych przedsiębiorstw;
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Or. es

Poprawka 77
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt opinii
Ustęp 8 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8c. podsumowując, wzywa Komisję do 
promowania tworzenia przestrzeni 
koordynacji i spotkań dla przedsiębiorstw, 
organów publicznych i organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego w UE i w 
krajach trzecich, w celu promowania 
wymiany dobrych praktyk oraz tworzenia 
synergii sprzyjających rozwojowi;

Or. es


