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Amendamentul 1
Jan Zahradil
în numele Grupului ECR

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. subliniază că sunt necesare investiții 
masive în țările în curs de dezvoltare în 
ceea ce privește infrastructura, 
alimentarea cu apă și energia - potrivit 
estimărilor, suma cheltuielilor 
suplimentare necesare în țările în curs de 
dezvoltare este mai mare cu 1 000 de 
miliarde de dolari americani pe an decât 
suma cheltuită în prezent, iar majoritatea 
acestor finanțări trebuie să provină din 
sectorul privat;

Or. en

Amendamentul 2
Marietje Schaake

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. subliniază faptul că obiectivele 
principale ale cooperării UE pentru 
dezvoltare sunt reducerea și eradicarea 
sărăciei, promovarea drepturilor omului, 
extinderea și consolidarea democrației, 
buna guvernare și statul de drept;
subliniază faptul că cooperarea pentru 
dezvoltare trebuie să fie ghidată de aceste 
obiective;

Or. en
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Amendamentul 3
Marietje Schaake

Proiect de aviz
Punctul -1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1a. subliniază că politica de dezvoltare 
nu poate atinge aceste obiective ca o 
politică de sine stătătoare, ci trebuie 
integrată într-o abordare mai largă, care 
combină politica externă și de securitate, 
politica comercială și orice alte 
instrumente ale politicii de acțiune 
externă; ia act de faptul că coerența între 
aceste diverse ramuri ale acțiunii externe 
a UE este esențială;

Or. en

Amendamentul 4
Marietje Schaake

Proiect de aviz
Punctul -1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1b. ia act de faptul că acest cadru pentru 
asistența pentru dezvoltare trebuie stabilit 
de guverne și că această sarcină îi revine 
în principal sectorului public; recunoaște, 
cu toate acestea, că sectorul privat joacă, 
de asemenea, un rol important în 
consolidarea economiilor țărilor terțe și în 
îmbunătățirea accesului la capital;

Or. en

Amendamentul 5
Enrico Gasbarra
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Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de faptul că rolul sectorului privat 
în dezvoltare a crescut pentru a sprijini 
prioritățile politice într-o perioadă de 
scădere a bugetelor de ajutor și consideră 
că relațiile UE cu sectorul privat în 
contextul dezvoltării trebuie să se supună 
principiilor eficacității dezvoltării 
convenite la nivel internațional;

1. ia act de faptul că rolul sectorului privat 
în dezvoltare a crescut pentru a sprijini 
prioritățile politice într-o perioadă de 
scădere a bugetelor de ajutor și consideră 
că relațiile UE cu sectorul privat în 
contextul dezvoltării trebuie să se supună 
principiilor eficacității, durabilității și 
echității dezvoltării convenite la nivel 
internațional;

Or. it

Amendamentul 6
Aldo Patriciello

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de faptul că rolul sectorului privat 
în dezvoltare a crescut pentru a sprijini 
prioritățile politice într-o perioadă de 
scădere a bugetelor de ajutor și consideră 
că relațiile UE cu sectorul privat în 
contextul dezvoltării trebuie să se supună 
principiilor eficacității dezvoltării 
convenite la nivel internațional;

1. ia act de faptul că rolul sectorului privat 
în dezvoltare a crescut pentru a sprijini 
prioritățile politice într-o perioadă de 
scădere a bugetelor de ajutor și consideră 
că relațiile UE cu sectorul privat în 
contextul dezvoltării trebuie reglementate 
de principiile eficacității dezvoltării 
convenite la nivel internațional;

Or. it

Amendamentul 7
Davor Ivo Stier

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de faptul că rolul sectorului privat 
în dezvoltare a crescut pentru a sprijini 
prioritățile politice într-o perioadă de 
scădere a bugetelor de ajutor și consideră 
că relațiile UE cu sectorul privat în 
contextul dezvoltării trebuie să se supună 
principiilor eficacității dezvoltării 
convenite la nivel internațional;

1. ia act de faptul că sectorul privat
furnizează aproximativ 90 % dintre 
locurile de muncă din țările în curs de 
dezvoltare și, prin urmare, rolul său este 
esențial în efortul de a genera o creștere 
economică durabilă și de a reduce 
sărăcia;

Or. en

Amendamentul 8
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

ia act de faptul că rolul sectorului privat în 
dezvoltare a crescut pentru a sprijini 
prioritățile politice într-o perioadă de 
scădere a bugetelor de ajutor și consideră 
că relațiile UE cu sectorul privat în 
contextul dezvoltării trebuie să se supună 
principiilor eficacității dezvoltării 
convenite la nivel internațional;

ia act de importanța strategică a 
redobândirii de către UE a rolului său de 
lider la nivel global în ceea ce privește 
reducerea sărăciei și dezvoltarea durabilă 
și de faptul că rolul sectorului privat în 
dezvoltare a crescut pentru a sprijini 
prioritățile politice într-o perioadă de 
scădere a bugetelor de ajutor și consideră 
că relațiile UE cu sectorul privat în 
contextul dezvoltării trebuie să se supună 
principiilor eficacității și eficienței
dezvoltării politicilor și programelor
convenite la nivel internațional;

Or. es

Amendamentul 9
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că noțiunea de 
„sector privat” este foarte variată și 
include întreprinderile naționale și 
transnaționale din domeniile producției și 
serviciilor, sectorul bancar și sectorul 
financiar, precum și organizațiile 
sindicale și patronale și ONG-urile, și că 
fiecare dintre acestea are propriile sale 
priorități, principii și obiective;

Or. en

Amendamentul 10
Davor Ivo Stier

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. constată că IMM-urile din țările în 
curs de dezvoltare se confruntă deseori cu 
sarcini de reglementare mult mai mari 
decât cele din interiorul UE și 
funcționează deseori în cadrul economiei 
informale, fiind lipsite de protecție 
juridică și neavând acces la credite;
subliniază faptul că crearea unui mediu 
de afaceri favorabil pentru inițiativele 
private și încurajarea dezvoltării de bănci 
și alte instituții de credit care dispun de 
resursele necesare pentru acordarea de 
împrumuturi și pentru evaluarea corectă 
a riscului de credit în sectorul IMM-urilor 
reprezintă condiții esențiale pentru 
promovarea dezvoltării durabile;

Or. en

Amendamentul 11
Ska Keller
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în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. reamintește că dezvoltarea reprezintă 
mult mai mult decât creștere economică și
că activitățile din sectorul privat trebuie 
să fie atent încadrate într-un set de 
condiții, după consultarea comunităților 
vizate și în acord cu acestea;

Or. en

Amendamentul 12
Enrico Gasbarra

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește că, în conformitate cu 
articolul 208 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, politica 
comercială comună a UE trebuie să țină 
seama de principiul coerenței politicilor 
pentru dezvoltare și consideră că acest 
principiu trebuie menționat în mod explicit 
în toate acordurile comerciale și de 
investiții ale UE;

2. reamintește că, în conformitate cu 
articolul 208 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, politica 
comercială comună a UE trebuie să țină 
seama de principiul coerenței politicilor 
pentru dezvoltare și consideră că acest 
principiu trebuie menționat în mod explicit 
în toate acordurile comerciale și de 
investiții ale UE și trebuie să se 
regăsească la baza principalelor dispoziții 
naționale cu privire la industrie, mediu și 
piața internă;

Or. it

Amendamentul 13
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește că, în conformitate cu 
articolul 208 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene, politica 
comercială comună a UE trebuie să țină 
seama de principiul coerenței politicilor 
pentru dezvoltare și consideră că acest 
principiu trebuie menționat în mod explicit 
în toate acordurile comerciale și de 
investiții ale UE;

2. reamintește că, în conformitate cu 
articolul 208 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, politica 
comercială comună a UE trebuie să țină 
seama de principiul coerenței politicilor 
pentru dezvoltare și consideră că acest 
principiu trebuie menționat în mod explicit 
în toate acordurile comerciale și de 
investiții ale UE și că, în paralel, Comisia 
trebuie să consolideze mecanismele 
necesare pentru coordonarea tuturor 
politicilor interne și externe ale UE;

Or. es

Amendamentul 14
Lola Sánchez Caldentey

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește că, în conformitate cu 
articolul 208 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, politica 
comercială comună a UE trebuie să țină 
seama de principiul coerenței politicilor
pentru dezvoltare și consideră că acest 
principiu trebuie menționat în mod explicit 
în toate acordurile comerciale și de 
investiții ale UE;

2. subliniază că politicile UE în domeniul 
comerțului, al investițiilor și al dezvoltării 
sunt interconectate și au un impact direct 
în țările în curs de dezvoltare; reamintește 
că politica comercială comună a UE ține 
seama de principiul coerenței politicilor 
pentru dezvoltare, în conformitate cu 
articolul 208 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, care cere 
ca obiectivele cooperării pentru dezvoltare
să fie luate în considerare în cadrul 
politicilor care sunt susceptibile să 
afecteze țările în curs de dezvoltare;
consideră, de asemenea, că acest principiu 
trebuie menționat în mod explicit în toate 
acordurile comerciale și de investiții ale 
UE;

Or. en
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Amendamentul 15
Davor Ivo Stier

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește că, în conformitate cu 
articolul 208 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, politica 
comercială comună a UE trebuie să țină 
seama de principiul coerenței politicilor 
pentru dezvoltare și consideră că acest 
principiu trebuie menționat în mod explicit 
în toate acordurile comerciale și de 
investiții ale UE;

2. reamintește că, în conformitate cu 
articolul 208 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, politica 
comercială comună a UE trebuie să țină 
seama de principiul coerenței politicilor 
pentru dezvoltare și consideră că acest 
principiu trebuie respectat în toate 
acordurile comerciale și de investiții ale 
UE;

Or. en

Amendamentul 16
Marietje Schaake

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază necesitatea de a analiza 
modul în care sectorul privat poate fi 
implicat într-o mai mare măsură în cadrul 
politicii europene de vecinătate, pentru a 
contribui la generarea creșterii economice 
și la crearea de locuri de muncă în 
vecinătatea Europei, de exemplu prin 
împărtășirea cunoștințelor privind 
asigurarea accesului la capital;

Or. en

Amendamentul 17
Lola Sánchez Caldentey
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Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. reamintește că finanțarea privată nu 
poate fi considerată un substitut al 
finanțării publice, iar sectorul privat nu 
poate, și nu ar trebui, să înlocuiască rolul 
guvernelor în obligația lor de a proteja 
drepturile omului și de a investi în 
furnizarea de servicii de bază, precum 
sănătatea și educația;

Or. en

Amendamentul 18
Ramon Tremosa i Balcells

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că tratatele care protejează 
și atrag investiții private internaționale 
sunt fundamentale pentru dezvoltarea 
economică a multor țări emergente; ia act 
de faptul că protecția statului de drept la 
nivel național este de cea mai mare 
importanță pentru creșterea economică;

Or. en

Amendamentul 19
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. reamintește, de asemenea, 
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angajamentul UE de a integra egalitatea 
de gen în toate politicile sale și importanța 
capacității de a garata că bărbații și 
femeile beneficiază în mod egal de 
schimbările sociale, de creșterea 
economică și de crearea de locuri de 
muncă decente, eliminând discriminarea 
și promovând respectarea drepturilor 
femeilor în lume;

Or. es

Amendamentul 20
Enrico Gasbarra

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că practicile actuale ale UE 
utilizate pentru mobilizarea finanțării 
private pentru asistența oficială pentru
dezvoltare (AOD) s-au dovedit ineficace 
din cauza lipsei de claritate în ceea ce 
privește complementaritatea, transparența, 
răspunderea, asumarea responsabilității, 
alinierea cu prioritățile țării, 
sustenabilitatea datoriei și, prin urmare, 
impactul asupra dezvoltării;

3. subliniază că practicile actuale ale UE 
utilizate pentru mobilizarea finanțării 
private pentru asistența oficială pentru 
dezvoltare (AOD) s-au dovedit ineficace 
din cauza lipsei de claritate în ceea ce 
privește complementaritatea, transparența, 
răspunderea, asumarea responsabilității, 
alinierea cu prioritățile țării, 
sustenabilitatea datoriei și, prin urmare, 
impactul asupra dezvoltării; atrage atenția 
asupra eficacității microcreditelor și a 
altor instrumente de solidaritate și 
durabilitate, pe care UE ar trebui să le 
încurajeze și să le promoveze ca exemple 
de cele mai bune practici;

Or. it

Amendamentul 21
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că practicile actuale ale UE 
utilizate pentru mobilizarea finanțării 
private pentru asistența oficială pentru 
dezvoltare (AOD) s-au dovedit ineficace
din cauza lipsei de claritate în ceea ce 
privește complementaritatea, transparența, 
răspunderea, asumarea responsabilității, 
alinierea cu prioritățile țării,
sustenabilitatea datoriei și, prin urmare, 
impactul asupra dezvoltării;

3. subliniază că practicile actuale ale UE 
utilizate pentru mobilizarea finanțării 
private pentru asistența oficială pentru 
dezvoltare (AOD) nu s-au dovedit
suficient de eficace, din cauza faptului că 
politicile sale nu sunt interdependente și, 
în special, din cauza lipsei de claritate în 
ceea ce privește definirea rolului, a 
criteriilor și a formelor de implicare a 
sectorului privat în dezvoltare,
complementaritatea, transparența, 
răspunderea și raportarea eficace, 
asumarea responsabilității, alinierea cu 
prioritățile țării beneficiare și
sustenabilitatea datoriei, ceea ce conduce 
la un impact limitat al finanțării private
asupra dezvoltării;

Or. es

Amendamentul 22
Jan Zahradil
în numele Grupului ECR

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că practicile actuale ale UE 
utilizate pentru mobilizarea finanțării 
private pentru asistența oficială pentru 
dezvoltare (AOD) s-au dovedit ineficace 
din cauza lipsei de claritate în ceea ce 
privește complementaritatea, 
transparența, răspunderea, asumarea 
responsabilității, alinierea cu prioritățile 
țării, sustenabilitatea datoriei și, prin 
urmare, impactul asupra dezvoltării;

3. subliniază că practicile actuale ale UE 
utilizate pentru mobilizarea finanțării 
private pentru asistența oficială pentru 
dezvoltare (AOD) prin diversificarea și 
partajarea riscului sunt eficiente pentru a 
răspunde provocărilor actuale și pentru a 
mobiliza mai multe resurse;

Or. en
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Amendamentul 23
Eleftherios Synadinos

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că practicile actuale ale UE 
utilizate pentru mobilizarea finanțării 
private pentru asistența oficială pentru 
dezvoltare (AOD) s-au dovedit ineficace 
din cauza lipsei de claritate în ceea ce 
privește complementaritatea, transparența, 
răspunderea, asumarea responsabilității, 
alinierea cu prioritățile țării, 
sustenabilitatea datoriei și, prin urmare, 
impactul asupra dezvoltării;

3. subliniază că practicile actuale ale UE 
utilizate pentru mobilizarea finanțării 
private pentru asistența oficială pentru 
dezvoltare (AOD) s-au dovedit ineficace 
din cauza lipsei de claritate în ceea ce 
privește complementaritatea, transparența, 
răspunderea, asumarea responsabilității, 
alinierea cu prioritățile țării, 
sustenabilitatea datoriei și, prin urmare, 
impactul asupra dezvoltării din cauza 
lipsei în mai multe țări a unui cadru 
juridic național clar definit, în special în 
cazul proiectelor de parteneriat public-
privat, dar și deoarece multe servicii din 
statele membre nu sunt suficient de 
aliniate cu practicile UE;

Or. el

Amendamentul 24
Lola Sánchez Caldentey

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că practicile actuale ale UE 
utilizate pentru mobilizarea finanțării 
private pentru asistența oficială pentru 
dezvoltare (AOD) s-au dovedit ineficace 
din cauza lipsei de claritate în ceea ce 
privește complementaritatea, transparența, 
răspunderea, asumarea responsabilității, 
alinierea cu prioritățile țării, 
sustenabilitatea datoriei și, prin urmare, 
impactul asupra dezvoltării;

3. subliniază că, deși este nevoie de 
finanțare suplimentară pentru a face față 
provocărilor în materie de dezvoltare 
durabilă, potențialul sectorului privat de a 
contribui la îndeplinirea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă este limitat; subliniază 
că practicile actuale ale UE utilizate pentru 
mobilizarea finanțării private pentru 
asistența oficială pentru dezvoltare (AOD) 
s-au dovedit ineficace din cauza lipsei de 
claritate în ceea ce privește 
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complementaritatea, transparența, 
răspunderea, asumarea responsabilității, 
alinierea cu prioritățile țării, 
sustenabilitatea datoriei și, prin urmare, 
impactul asupra dezvoltării;

Or. en

Amendamentul 25
Davor Ivo Stier

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că practicile actuale ale UE 
utilizate pentru mobilizarea finanțării 
private pentru asistența oficială pentru 
dezvoltare (AOD) s-au dovedit ineficace 
din cauza lipsei de claritate în ceea ce 
privește complementaritatea, 
transparența, răspunderea, asumarea
responsabilității, alinierea cu prioritățile 
țării, sustenabilitatea datoriei și, prin 
urmare, impactul asupra dezvoltării;

3. subliniază că practicile actuale ale UE 
utilizate pentru mobilizarea finanțării 
private pentru asistența oficială pentru 
dezvoltare (AOD) pot fi îmbunătățite prin 
creșterea complementarității, a 
transparenței, a răspunderii, a asumării
responsabilității, a alinierii cu prioritățile 
țării, a sustenabilității datoriei și, prin 
urmare, a impactului asupra dezvoltării;

Or. en

Amendamentul 26
Marielle de Sarnez

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că parteneriatul dintre UE 
și țările în curs de dezvoltare trebuie să se 
bazeze pe coproducție dacă se dorește o 
situație reciproc avantajoasă;

Or. fr
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Amendamentul 27
Marielle de Sarnez

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. consideră că politicile de dezvoltare 
trebuie să ofere răspunsuri concrete în 
ceea ce privește infrastructura, investițiile, 
finanțarea și gestionarea durabilă a 
resurselor naturale;

Or. fr

Amendamentul 28
Marielle de Sarnez

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. consideră că politicile comerciale 
trebuie să servească dezvoltării 
economice;

Or. fr

Amendamentul 29
Ivan Jakovčić

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază necesitatea ca politica 
comercială a UE să respecte marja de 
manevră în materie de politici a țărilor în 
curs de dezvoltare, astfel încât să se 

4. subliniază necesitatea ca politica 
comercială a UE să respecte marja de 
manevră politică și economică a țărilor în 
curs de dezvoltare, astfel încât să se 
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mențină tarife de import solide care să 
faciliteze crearea de locuri de muncă 
calificate și decente în industriile locale de 
producție și prelucrare alimentară ca 
posibili factori de stimulare a unei valori 
adăugate mai ridicate pe piața internă, a 
dezvoltării și diversificării industriale, care 
reprezintă o componentă-cheie a 
modernizării economice și sociale;

mențină tarife de import solide care să 
faciliteze crearea de locuri de muncă 
calificate și decente în industriile locale de 
producție și prelucrare alimentară ca 
posibili factori de stimulare a unei valori 
adăugate mai ridicate pe piața internă, a 
dezvoltării și diversificării industriale, care 
reprezintă o componentă-cheie a 
modernizării economice și sociale;

Or. hr

Amendamentul 30
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază necesitatea ca politica 
comercială a UE să respecte marja de 
manevră în materie de politici a țărilor în 
curs de dezvoltare, astfel încât să se 
mențină tarife de import solide care să 
faciliteze crearea de locuri de muncă 
calificate și decente în industriile locale de 
producție și prelucrare alimentară ca 
posibili factori de stimulare a unei valori 
adăugate mai ridicate pe piața internă, a 
dezvoltării și diversificării industriale, care 
reprezintă o componentă-cheie a 
modernizării economice și sociale;

4. subliniază necesitatea ca politica 
comercială a UE să respecte marja de 
manevră în materie de politici a țărilor în 
curs de dezvoltare, astfel încât să se 
mențină tarife de import solide care să 
faciliteze crearea de locuri de muncă 
calificate și decente în industriile locale de 
producție și prelucrare alimentară ca 
posibili factori de stimulare a unei valori 
adăugate mai ridicate pe piața internă, a 
dezvoltării și diversificării industriale, care 
reprezintă o componentă-cheie a 
modernizării economice și sociale
favorabile incluziunii;

Or. es

Amendamentul 31
Jan Zahradil
în numele Grupului ECR

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază necesitatea ca politica 
comercială a UE să respecte marja de 
manevră în materie de politici a țărilor în 
curs de dezvoltare, astfel încât să se 
mențină tarife de import solide care să 
faciliteze crearea de locuri de muncă 
calificate și decente în industriile locale de 
producție și prelucrare alimentară ca 
posibili factori de stimulare a unei valori 
adăugate mai ridicate pe piața internă, a 
dezvoltării și diversificării industriale, care 
reprezintă o componentă-cheie a 
modernizării economice și sociale;

4. subliniază necesitatea ca politica 
comercială a UE să respecte marja de 
manevră în materie de politici a țărilor în 
curs de dezvoltare - în special a țărilor cel 
mai puțin dezvoltate -, astfel încât să se 
mențină tarife de import solide care să 
faciliteze crearea de locuri de muncă 
calificate și decente în industriile locale de 
producție și prelucrare alimentară ca 
posibili factori de stimulare a unei valori 
adăugate mai ridicate pe piața internă, a 
dezvoltării și diversificării industriale, care 
reprezintă o componentă-cheie a 
modernizării economice și sociale;

Or. en

Amendamentul 32
Jan Zahradil
în numele Grupului ECR

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază necesitatea ca politica 
comercială a UE să respecte marja de 
manevră în materie de politici a țărilor în 
curs de dezvoltare, astfel încât să se
mențină tarife de import solide care să 
faciliteze crearea de locuri de muncă 
calificate și decente în industriile locale de 
producție și prelucrare alimentară ca 
posibili factori de stimulare a unei valori 
adăugate mai ridicate pe piața internă, a 
dezvoltării și diversificării industriale, care 
reprezintă o componentă-cheie a 
modernizării economice și sociale;

4. subliniază necesitatea ca politica 
comercială a UE să respecte marja de 
manevră în materie de politici a țărilor în 
curs de dezvoltare, astfel încât să se ofere
tarife de import specifice care să faciliteze 
crearea de locuri de muncă calificate și 
decente în industriile locale de producție și 
prelucrare alimentară ca posibili factori de 
stimulare a unei valori adăugate mai 
ridicate pe piața internă, a dezvoltării și 
diversificării industriale, care reprezintă o 
componentă-cheie a modernizării 
economice și sociale;

Or. en
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Amendamentul 33
Jan Zahradil
în numele Grupului ECR

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază necesitatea ca politica 
comercială a UE să respecte marja de 
manevră în materie de politici a țărilor în 
curs de dezvoltare, astfel încât să se 
mențină tarife de import solide care să 
faciliteze crearea de locuri de muncă 
calificate și decente în industriile locale de 
producție și prelucrare alimentară ca 
posibili factori de stimulare a unei valori 
adăugate mai ridicate pe piața internă, a 
dezvoltării și diversificării industriale, care 
reprezintă o componentă-cheie a 
modernizării economice și sociale;

4. subliniază necesitatea ca politica 
comercială a UE să respecte marja de 
manevră în materie de politici a țărilor în 
curs de dezvoltare, astfel încât să se 
mențină tarife de import solide care să 
faciliteze crearea de locuri de muncă 
calificate și decente în industriile locale de 
producție și prelucrare alimentară ca 
posibili factori de stimulare a unei valori 
adăugate mai ridicate pe piața internă, a
competitivității, a dezvoltării și a 
diversificării industriale, care reprezintă o 
componentă-cheie a modernizării 
economice și sociale;

Or. en

Amendamentul 34
Jan Zahradil
în numele Grupului ECR

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază necesitatea ca politica 
comercială a UE să respecte marja de 
manevră în materie de politici a țărilor în 
curs de dezvoltare, astfel încât să se 
mențină tarife de import solide care să 
faciliteze crearea de locuri de muncă 
calificate și decente în industriile locale de 
producție și prelucrare alimentară ca 
posibili factori de stimulare a unei valori 
adăugate mai ridicate pe piața internă, a 
dezvoltării și diversificării industriale, care 

4. subliniază necesitatea ca politica 
comercială a UE să respecte marja de 
manevră în materie de politici a țărilor în 
curs de dezvoltare, astfel încât să se 
mențină tarife de import solide care să 
faciliteze crearea de locuri de muncă 
calificate și decente în industriile locale de 
producție și prelucrare alimentară ca 
posibili factori de stimulare a unei valori 
adăugate mai ridicate pe piața internă, a 
dezvoltării și diversificării industriale, care 
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reprezintă o componentă-cheie a 
modernizării economice și sociale;

reprezintă o componentă-cheie a 
modernizării economice și sociale și 
precursori ai viitoarelor stimulente ale 
exporturilor în cadrul sistemelor 
comerciale globale;

Or. en

Amendamentul 35
Lola Sánchez Caldentey

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază necesitatea ca politica 
comercială a UE să respecte marja de 
manevră în materie de politici a țărilor în 
curs de dezvoltare, astfel încât să se 
mențină tarife de import solide care să 
faciliteze crearea de locuri de muncă 
calificate și decente în industriile locale de 
producție și prelucrare alimentară ca 
posibili factori de stimulare a unei valori 
adăugate mai ridicate pe piața internă, a
dezvoltării și diversificării industriale, care 
reprezintă o componentă-cheie a 
modernizării economice și sociale;

4. subliniază necesitatea ca politica 
comercială a UE să respecte marja de 
manevră în materie de politici a țărilor în 
curs de dezvoltare, astfel încât să se 
mențină tarife de import solide care să 
faciliteze crearea de locuri de muncă 
calificate și decente în industriile locale de 
producție și prelucrare alimentară ca 
posibili factori de stimulare a unei valori 
adăugate mai ridicate pe piața internă, a 
dezvoltării și diversificării industriale, care 
reprezintă o componentă-cheie a 
modernizării economice și sociale; solicită 
Uniunii Europene și statelor sale membre 
să promoveze măsuri concrete pentru ca 
întreprinderile multinaționale să fie 
impozitate de jurisdicția țării în care 
realizează sau generează veniturile;

Or. en

Amendamentul 36
Davor Ivo Stier

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază necesitatea ca politica 
comercială a UE să respecte marja de 
manevră în materie de politici a țărilor în 
curs de dezvoltare, astfel încât să se 
mențină tarife de import solide care să 
faciliteze crearea de locuri de muncă 
calificate și decente în industriile locale de 
producție și prelucrare alimentară ca 
posibili factori de stimulare a unei valori 
adăugate mai ridicate pe piața internă, a 
dezvoltării și diversificării industriale, care 
reprezintă o componentă-cheie a 
modernizării economice și sociale;

4. subliniază necesitatea ca politica 
comercială și de dezvoltare a UE să
promoveze crearea de locuri de muncă 
calificate și decente în industriile locale de 
producție și prelucrare alimentară ca 
posibili factori de stimulare a unei valori 
adăugate mai ridicate pe piața internă, a 
dezvoltării și diversificării industriale, care 
reprezintă o componentă-cheie a 
modernizării economice și sociale;

Or. en

Amendamentul 37
Davor Ivo Stier

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. încurajează UE să utilizeze pe deplin 
ajutorul pentru comerț și alte instrumente 
de dezvoltare pentru a promova asistența 
tehnică pentru comerț, consolidarea 
capacităților și serviciile de sprijin pentru 
întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 38
Eleftherios Synadinos

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că Uniunea poate contribui 
la politica de dezvoltare din țările în curs 
de dezvoltare prin acțiuni economice și 
comerciale specifice, prin cooperare 
tehnică și financiară și prin programe de 
cooperare multianuale sau programe cu o 
abordare tematică;

Or. el

Amendamentul 39
Eleftherios Synadinos

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. este de părere că, în cadrul cooperării 
dintre UE și țările în curs de dezvoltare, se 
pot implica și organizațiile internaționale, 
cu condiția ca acestea să respecte în mod 
corespunzător legislația comunitară și 
principiile și obiectivele care stau la baza 
acțiunilor externe ale Uniunii;

Or. el

Amendamentul 40
Aldo Patriciello

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită luarea unor măsuri de promovare 
a strategiilor de dezvoltare naționale care 
modelează contribuția sectorului privat la 
dezvoltare prin consolidarea 
microîntreprinderilor, a întreprinderilor 

5. solicită luarea unor măsuri de promovare 
a strategiilor de dezvoltare naționale care 
modelează contribuția sectorului privat la 
dezvoltare prin consolidarea 
microîntreprinderilor, a întreprinderilor 
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mici și mijlocii și achizițiile locale, 
esențiale pentru dezvoltarea endogenă și 
care pot întări capacitatea țărilor în curs de 
dezvoltare pentru mobilizarea veniturilor 
interne, combaterea fraudei fiscale și a 
evaziunii fiscale, precum și pentru 
atenuarea volatilității devizelor și a 
prețurilor la produsele de bază, care pun în 
pericol accesul la lanțurile de valori;

mici și mijlocii și a achizițiilor locale, care 
sunt esențiale pentru dezvoltarea endogenă 
și care pot întări capacitatea țărilor în curs 
de dezvoltare pentru mobilizarea 
veniturilor interne, combaterea fraudei 
fiscale și a evaziunii fiscale, precum și 
pentru atenuarea volatilității devizelor și a 
prețurilor la produsele de bază, care pun în 
pericol accesul la lanțurile de valori;

Or. it

Amendamentul 41
Jan Zahradil
în numele Grupului ECR

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită luarea unor măsuri de promovare 
a strategiilor de dezvoltare naționale care 
modelează contribuția sectorului privat la 
dezvoltare prin consolidarea 
microîntreprinderilor, a întreprinderilor 
mici și mijlocii și achizițiile locale, 
esențiale pentru dezvoltarea endogenă și 
care pot întări capacitatea țărilor în curs de 
dezvoltare pentru mobilizarea veniturilor 
interne, combaterea fraudei fiscale și a 
evaziunii fiscale, precum și pentru 
atenuarea volatilității devizelor și a 
prețurilor la produsele de bază, care pun în 
pericol accesul la lanțurile de valori;

5. solicită luarea unor măsuri de promovare 
a strategiilor de dezvoltare care modelează 
contribuția sectorului privat la dezvoltare 
prin consolidarea microîntreprinderilor, a 
întreprinderilor mici și mijlocii și a 
achizițiilor locale, care sunt esențiale 
pentru dezvoltarea endogenă și care pot 
întări capacitatea țărilor în curs de 
dezvoltare pentru mobilizarea veniturilor 
interne, combaterea fraudei fiscale și a 
evaziunii fiscale, precum și pentru 
atenuarea volatilității devizelor și a 
prețurilor la produsele de bază, care pun în 
pericol accesul la lanțurile de valori;

Or. en

Amendamentul 42
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită luarea unor măsuri de promovare 
a strategiilor de dezvoltare naționale care 
modelează contribuția sectorului privat la 
dezvoltare prin consolidarea
microîntreprinderilor, a întreprinderilor 
mici și mijlocii și achizițiile locale, 
esențiale pentru dezvoltarea endogenă și 
care pot întări capacitatea țărilor în curs 
de dezvoltare pentru mobilizarea 
veniturilor interne, combaterea fraudei 
fiscale și a evaziunii fiscale, precum și 
pentru atenuarea volatilității devizelor și a 
prețurilor la produsele de bază, care pun 
în pericol accesul la lanțurile de valori;

5. solicită luarea unor măsuri de promovare 
a strategiilor de dezvoltare naționale care 
modelează contribuția sectorului privat la 
dezvoltare prin crearea de alianțe solidare 
pentru a spori potențialul
microîntreprinderilor și al întreprinderilor 
mici și mijlocii, astfel încât să se poată 
crea locuri de muncă decente la nivel 
local, acordând prioritate contribuției 
femeilor la dezvoltarea economică, în 
special în zonele rurale, ceea ce este
esențial pentru dezvoltarea endogenă;

Or. es

Amendamentul 43
Eleftherios Synadinos

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită luarea unor măsuri de promovare 
a strategiilor de dezvoltare naționale care 
modelează contribuția sectorului privat la 
dezvoltare prin consolidarea 
microîntreprinderilor, a întreprinderilor 
mici și mijlocii și achizițiile locale, 
esențiale pentru dezvoltarea endogenă și 
care pot întări capacitatea țărilor în curs de 
dezvoltare pentru mobilizarea veniturilor 
interne, combaterea fraudei fiscale și a 
evaziunii fiscale, precum și pentru 
atenuarea volatilității devizelor și a 
prețurilor la produsele de bază, care pun în 
pericol accesul la lanțurile de valori;

5. solicită luarea unor măsuri de promovare 
a strategiilor de dezvoltare naționale care 
modelează contribuția sectorului privat la 
dezvoltare prin consolidarea 
microîntreprinderilor, a întreprinderilor 
mici și mijlocii și a achizițiilor locale,
consolidând instituțiile academice și 
private care desfășoară activități de 
cercetare și dezvoltare și implicând, la 
nivel tehnic și informatic, asociațiile 
meșteșugărești, industriale și de 
întreprinderi, care sunt esențiale pentru 
dezvoltarea endogenă și care pot întări 
capacitatea țărilor în curs de dezvoltare 
pentru mobilizarea veniturilor interne, 
combaterea fraudei fiscale și a evaziunii 
fiscale, precum și pentru atenuarea 
volatilității devizelor și a prețurilor la 
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produsele de bază, care pun în pericol 
accesul la lanțurile de valori;

Or. el

Amendamentul 44
Lola Sánchez Caldentey

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită luarea unor măsuri de promovare 
a strategiilor de dezvoltare naționale care 
modelează contribuția sectorului privat la 
dezvoltare prin consolidarea 
microîntreprinderilor, a întreprinderilor 
mici și mijlocii și achizițiile locale, 
esențiale pentru dezvoltarea endogenă și 
care pot întări capacitatea țărilor în curs de 
dezvoltare pentru mobilizarea veniturilor 
interne, combaterea fraudei fiscale și a 
evaziunii fiscale, precum și pentru 
atenuarea volatilității devizelor și a 
prețurilor la produsele de bază, care pun în 
pericol accesul la lanțurile de valori;

5. solicită luarea unor măsuri de promovare 
a strategiilor de dezvoltare naționale care 
modelează contribuția sectorului privat la 
dezvoltare prin consolidarea 
microîntreprinderilor, a întreprinderilor 
mici și mijlocii și achizițiile locale, 
esențiale pentru dezvoltarea endogenă și 
care pot întări capacitatea țărilor în curs de 
dezvoltare pentru mobilizarea veniturilor 
interne, combaterea fraudei fiscale și a 
evaziunii fiscale, precum și pentru 
atenuarea volatilității devizelor și a 
prețurilor la produsele de bază, care pun în 
pericol accesul la lanțurile de valori;
subliniază că sprijinirea întreprinderilor 
din UE prin intermediul politicii de 
dezvoltare implică anumite riscuri, având 
în vedere nevoia de resurse suplimentare 
pentru dezvoltare și riscul creșterii 
ajutorului legat de furnizarea de bunuri și 
servicii europene;

Or. en

Amendamentul 45
Davor Ivo Stier

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită luarea unor măsuri de promovare 
a strategiilor de dezvoltare naționale care 
modelează contribuția sectorului privat la 
dezvoltare prin consolidarea 
microîntreprinderilor, a întreprinderilor 
mici și mijlocii și achizițiile locale, 
esențiale pentru dezvoltarea endogenă și 
care pot întări capacitatea țărilor în curs de 
dezvoltare pentru mobilizarea veniturilor 
interne, combaterea fraudei fiscale și a 
evaziunii fiscale, precum și pentru 
atenuarea volatilității devizelor și a 
prețurilor la produsele de bază, care pun în 
pericol accesul la lanțurile de valori;

5. solicită luarea unor măsuri de promovare 
a strategiilor de dezvoltare care modelează 
contribuția sectorului privat la dezvoltare 
prin consolidarea microîntreprinderilor, a 
întreprinderilor mici și mijlocii și a 
achizițiilor locale, care sunt esențiale 
pentru dezvoltarea endogenă și care pot 
întări capacitatea țărilor în curs de 
dezvoltare pentru mobilizarea veniturilor 
interne, combaterea fraudei fiscale și a 
evaziunii fiscale, asigurarea securității 
juridice pentru investiții, precum și pentru 
atenuarea volatilității devizelor și a 
prețurilor la produsele de bază, care pun în 
pericol accesul la lanțurile de valori;

Or. en

Amendamentul 46
Jan Zahradil
în numele Grupului ECR

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază faptul că UE este 
principalul furnizor la nivel mondial al 
programului Ajutor pentru comerț, ale 
cărui priorități principale sunt 
încurajarea relațiilor între întreprinderi și 
sprijinirea capacității de producție și a 
capacității comerciale în țările în curs de 
dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 47
Davor Ivo Stier
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Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază faptul că este esențial să se 
asigure că, în cadrul acordurilor 
comerciale și de investiții cu țările în curs 
de dezvoltare, sunt incluse mecanisme de 
protecție a investitorilor, astfel încât să se 
ofere un nivel adecvat de securitate 
juridică și să se asigure protejarea 
drepturilor de proprietate, cu scopul de a 
atrage investiții și resurse financiare 
private internaționale pentru țările în curs 
de dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 48
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază faptul că eforturile de 
consolidare a capacității țărilor în curs de 
dezvoltare pentru mobilizarea resurselor 
interne și externe din sectorul privat 
trebuie în mod necesar să fie însoțite de 
măsuri menite să creeze medii favorabile 
antreprenoriatului și investițiilor 
responsabile în ceea ce privește 
dezvoltarea durabilă; precizează că o 
astfel de abordare trebuie să vizeze în 
primul rând eradicarea corupției politice 
și promovarea unei impozitări corecte, 
alături de măsuri ferme pentru a combate 
frauda, evaziunea fiscală și paradisurile 
fiscale, în al doilea rând, să se 
concentreze pe eliminarea constrângerilor 
administrative și pe formarea 
întreprinderilor și dezvoltarea 
competențelor acestora și, în sfârșit, dar, 



PE557.138v01-00 28/42 AM\1060605RO.doc

RO

cu siguranță, nu și în ultimul rând, să 
asigure faptul că întreprinderile răspund 
pentru consecințele acțiunilor lor asupra 
luptei împotriva sărăciei și a inegalității și 
asupra durabilității mediului;

Or. es

Amendamentul 49
Marine Le Pen

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. îndeamnă Comisia să evalueze 
riscurile de corupție și de deturnare a 
fondurilor alocate ca parte a ajutoarelor 
directe sau a împrumuturilor;

Or. fr

Amendamentul 50
Marielle de Sarnez

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. încurajează dezvoltarea de 
parteneriate între întreprinderile 
europene și africane;

Or. fr

Amendamentul 51
Marielle de Sarnez

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)



AM\1060605RO.doc 29/42 PE557.138v01-00

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. încurajează Uniunea Europeană și 
țările în curs de dezvoltare să sprijine 
competitivitatea IMM-urilor și a 
microîntreprinderilor, precum și 
instituirea unei cooperări între 
întreprinderi mici din statele membre și 
întreprinderi mici din țările în curs de 
dezvoltare;

Or. fr

Amendamentul 52
Marielle de Sarnez

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. invită Banca Europeană de Investiții 
(BEI) să concentreze fondurile alocate 
țărilor în curs de dezvoltare pentru 
dezvoltarea infrastructurii și să 
colaboreze cu Banca Africană de 
Dezvoltare (BAD) în vederea finanțării 
unor investiții pe termen lung în serviciul 
dezvoltării economice;

Or. fr

Amendamentul 53
Aldo Patriciello

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită reexaminarea acordurilor 
existente în domeniul comerțului și al 
investițiilor în vederea identificării 

6. solicită reexaminarea acordurilor 
existente în domeniul comerțului și al 
investițiilor în vederea identificării 
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domeniilor, în special a dispozițiilor 
privind drepturile de proprietate 
intelectuală, care pot afecta negativ 
dezvoltarea;

domeniilor, în special a dispozițiilor 
privind drepturile de proprietate 
intelectuală, care pot avea implicații 
negative asupra dezvoltării;

Or. it

Amendamentul 54
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită reexaminarea acordurilor 
existente în domeniul comerțului și al 
investițiilor în vederea identificării 
domeniilor, în special a dispozițiilor
privind drepturile de proprietate 
intelectuală, care pot afecta negativ 
dezvoltarea;

6. solicită evaluarea temeinică a
acordurilor existente în domeniul 
comerțului și al investițiilor în vederea 
identificării domeniilor care pot afecta în 
mod negativ dezvoltarea, fie direct, fie ca 
efect secundar, și, în special, a dispozițiilor 
care pot avea un impact asupra accesului 
universal la bunurile și serviciile de 
interes general, cum ar fi cele legate de 
sănătate, educație, apă, combaterea 
foametei și a sărăciei energetice și 
egalitatea de gen;

Or. es

Amendamentul 55
Jan Zahradil
în numele Grupului ECR

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită reexaminarea acordurilor 
existente în domeniul comerțului și al 
investițiilor în vederea identificării 
domeniilor, în special a dispozițiilor 
privind drepturile de proprietate 

6. subliniază faptul că protecția și 
respectarea mai strictă a drepturilor de 
proprietate intelectuală ajută țările în curs 
de dezvoltare să construiască și să 
dezvolte cadrele necesare pentru a 
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intelectuală, care pot afecta negativ 
dezvoltarea;

încuraja și proteja inovarea și cercetarea,
o chestiune care devine din ce în ce mai 
importantă pe măsură ce acestea 
avansează în cadrul lanțurilor valorice 
comerciale internaționale;

Or. en

Amendamentul 56
Marine Le Pen

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită reexaminarea acordurilor 
existente în domeniul comerțului și al 
investițiilor în vederea identificării 
domeniilor, în special a dispozițiilor 
privind drepturile de proprietate 
intelectuală, care pot afecta negativ 
dezvoltarea;

6. solicită reexaminarea acordurilor 
existente în domeniul comerțului și al 
investițiilor în vederea identificării 
domeniilor care pot afecta negativ 
dezvoltarea;

Or. fr

Amendamentul 57
Davor Ivo Stier

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită reexaminarea acordurilor 
existente în domeniul comerțului și al 
investițiilor în vederea identificării 
domeniilor, în special a dispozițiilor 
privind drepturile de proprietate 
intelectuală, care pot afecta negativ 
dezvoltarea;

6. invită UE să identifice domeniile din 
cadrul politicii sale comerciale care ar 
putea avea un impact negativ asupra 
dezvoltării și, în acest sens, insistă ca noul 
cadru de dezvoltare post-2015 să se 
reflecte pe deplin în toate politicile UE;

Or. en
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Amendamentul 58
Marietje Schaake

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. invită insistent toate întreprinderile 
din UE să își îndeplinească obligațiile de 
responsabilitate socială și să respecte 
drepturile omului, în conformitate cu 
principiile directoare ale ONU; îndeamnă 
Uniunea Europeană să caute modalități 
de consolidare a responsabilității sociale a 
întreprinderilor, de exemplu prin 
îmbunătățirea vizibilității RSI și 
stimularea recompenselor pe piață pentru 
întreprinderile care aderă la orientările în 
materie de RSI;

Or. en

Amendamentul 59
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. sugerează o revizuire a capitolelor 
privind dezvoltarea durabilă existente în 
acordurile comerciale bilaterale și o 
îmbunătățire a viitoarelor capitole 
referitoare la această chestiune, cu scopul 
de a include sisteme obligatorii de 
raportare pentru sectorul privat;

Or. en
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Amendamentul 60
Davor Ivo Stier

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază importanța protejării 
drepturilor de proprietate intelectuală la 
nivel mondial, ținând seama de 
circumstanțele specifice din fiecare țară 
în curs de dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 61
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. îndeamnă Comisia să promoveze în 
continuare inițiative pentru o exploatare
minieră și forestieră responsabilă, precum 
și pentru o aprovizionare responsabilă cu 
materii prime, împreună cu sistemele 
private legate de dezvoltarea sustenabilă, 
pe tot cuprinsul lanțurilor de aprovizionare,
și să intensifice analiza ciclului de viață al 
produselor și proceselor în ceea ce privește 
aspectele sociale și de mediu;

7. îndeamnă Comisia, în aceeași ordine de 
idei, să promoveze în continuare inițiative 
pentru resursele naturale și 
aprovizionarea cu resurse naturale și, în 
special, pentru exploatarea minieră și 
forestieră, resursele energetice și apă,
împreună cu sisteme de sprijin din sectorul
privat legate de dezvoltarea sustenabilă, pe 
tot cuprinsul lanțurilor de aprovizionare,
intensificând în același timp analiza 
ciclului de viață al produselor și al
proceselor în ceea ce privește aspectele 
sociale și de mediu;

Or. es

Amendamentul 62
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
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Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. îndeamnă Comisia să promoveze în 
continuare inițiative pentru o exploatare 
minieră și forestieră responsabilă, precum 
și pentru o aprovizionare responsabilă cu 
materii prime, împreună cu sistemele 
private legate de dezvoltarea sustenabilă, 
pe tot cuprinsul lanțurilor de aprovizionare, 
și să intensifice analiza ciclului de viață al 
produselor și proceselor în ceea ce privește 
aspectele sociale și de mediu;

7. îndeamnă Comisia să promoveze în 
continuare inițiative pentru un control mai 
bun al sectorului textilelor și pentru o 
exploatare minieră și forestieră 
responsabilă, precum și pentru o 
aprovizionare responsabilă cu materii 
prime, împreună cu sistemele private legate 
de dezvoltarea sustenabilă, pe tot cuprinsul 
lanțurilor de aprovizionare, și să intensifice 
analiza ciclului de viață al produselor și 
proceselor în ceea ce privește aspectele 
sociale și de mediu;

Or. en

Amendamentul 63
Davor Ivo Stier

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. îndeamnă Comisia să promoveze în 
continuare inițiative pentru o exploatare 
minieră și forestieră responsabilă, precum 
și pentru o aprovizionare responsabilă cu 
materii prime, împreună cu sistemele 
private legate de dezvoltarea sustenabilă, 
pe tot cuprinsul lanțurilor de aprovizionare, 
și să intensifice analiza ciclului de viață al 
produselor și proceselor în ceea ce privește 
aspectele sociale și de mediu;

7. îndeamnă Comisia să promoveze în 
continuare inițiative pentru o exploatare 
minieră și forestieră responsabilă, precum 
și pentru o aprovizionare responsabilă cu 
materii prime, împreună cu sistemele 
private legate de dezvoltarea sustenabilă, 
pe tot cuprinsul lanțurilor de aprovizionare, 
și să intensifice analiza ciclului de viață al 
produselor și proceselor în ceea ce privește 
aspectele sociale și de mediu; salută faptul 
că o gamă largă de industrii și 
întreprinderi transnaționale au adoptat 
coduri de conduită care detaliază 
standardele de performanță socială și de 
mediu pentru lanțurile lor de 
aprovizionare mondiale;

Or. en
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Amendamentul 64
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. este de părere că investițiile făcute de 
sectorul privat în proiecte care se 
limitează la exportul de materii prime și 
de resurse naturale sunt cel puțin 
discutabile din punctul de vedere al 
contribuției la realizarea obiectivelor de 
dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 65
Marietje Schaake

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită dezvoltarea unor standarde 
mai eficiente privind transparența și 
responsabilitatea pentru întreprinderile 
tehnologice ale UE, cu privire la exportul 
de tehnologii care pot fi utilizate pentru a 
încălca drepturile omului, pentru a 
sprijini corupția sau pentru a acționa 
împotriva intereselor în materie de 
securitate ale UE;

Or. en

Amendamentul 66
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
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Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. insistă asupra faptului că 
instrumentele precum Convenția nr. 169 a 
OIM, Orientările OCDE pentru 
întreprinderile multinaționale, Principiile 
directoare ale Organizației Națiunilor 
Unite privind afacerile și drepturile 
omului și Cadrul strategic al UE privind 
drepturile omului și democrația trebuie să 
fie aplicate în mod sistematic și că orice 
încălcare trebuie să fie acționată în 
justiție, fără a tolera impunitatea;

Or. en

Amendamentul 67
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7c. recomandă adoptarea unei abordări 
atente cu privire la cofinanțare și insistă 
ca întreprinderile să nu poată beneficia de 
instrumentele financiare ale UE, cum ar 
fi facilitățile de investiții regionale (LAIF 
și altele), decât dacă se asigură 
monitorizarea periodică a coerenței 
acestora cu obiectivele de dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 68
Aldo Patriciello



AM\1060605RO.doc 37/42 PE557.138v01-00

RO

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază necesitatea ca politica 
comercială a UE să promoveze buna 
guvernare prin intermediul unui cadru 
obligatoriu care să garanteze că 
întreprinderile din UE răspund pentru 
acțiunile pe care le întreprind în țările în 
curs de dezvoltare în ceea ce privește 
standardele în materie de drepturile 
omului, egalitatea între femei și bărbați, 
munca decentă, drepturile sindicale, 
protecția mediului, accesul universal la 
servicii publice de calitate, protecția 
socială, asigurări de sănătate publice și 
universale, accesul universal la 
medicamente și siguranța alimentelor și a 
produselor.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. it

Amendamentul 69
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază necesitatea ca politica 
comercială a UE să promoveze buna 
guvernare prin intermediul unui cadru 
obligatoriu care să garanteze că 
întreprinderile din UE răspund pentru 
acțiunile pe care le întreprind în țările în 
curs de dezvoltare în ceea ce privește 
standardele în materie de drepturile 
omului, egalitatea între femei și bărbați, 
munca decentă, drepturile sindicale, 
protecția mediului, accesul universal la 
servicii publice de calitate, protecția 
socială, asigurări de sănătate publice și 
universale, accesul universal la 
medicamente și siguranța alimentelor și a 

8. subliniază necesitatea ca politica 
comercială a UE să promoveze buna 
guvernare prin intermediul unui cadru 
obligatoriu care să garanteze că 
întreprinderile din UE contribuie la 
creșterea economică favorabilă 
incluziunii și răspund pentru acțiunile pe 
care le întreprind în țările în curs de 
dezvoltare în ceea ce privește standardele 
în materie de drepturile omului, egalitatea 
între femei și bărbați, munca decentă, 
drepturile sindicale, protecția mediului,
protecția socială, accesul universal la
bunuri și servicii publice de calitate,
acordând o atenție deosebită asigurării de 
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produselor. sănătate publice și universale, accesului
universal la medicamente și siguranței
alimentelor și a produselor.

Or. es

Amendamentul 70
Jan Zahradil
în numele Grupului ECR

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază necesitatea ca politica 
comercială a UE să promoveze buna 
guvernare prin intermediul unui cadru
obligatoriu care să garanteze că 
întreprinderile din UE răspund pentru 
acțiunile pe care le întreprind în țările în 
curs de dezvoltare în ceea ce privește 
standardele în materie de drepturile 
omului, egalitatea între femei și bărbați, 
munca decentă, drepturile sindicale, 
protecția mediului, accesul universal la 
servicii publice de calitate, protecția 
socială, asigurări de sănătate publice și 
universale, accesul universal la 
medicamente și siguranța alimentelor și a 
produselor.

8. subliniază necesitatea ca politica 
comercială a UE să promoveze buna 
guvernare prin intermediul unui cadru
voluntar care să garanteze că 
întreprinderile din UE răspund pentru 
acțiunile pe care le întreprind în țările în 
curs de dezvoltare în ceea ce privește 
standardele în materie de drepturile 
omului, egalitatea între femei și bărbați, 
munca decentă, drepturile sindicale, 
protecția mediului, accesul universal la 
servicii publice de calitate, protecția 
socială, asigurări de sănătate publice și 
universale, accesul universal la 
medicamente și siguranța alimentelor și a 
produselor.

Or. en

Amendamentul 71
Marine Le Pen

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază necesitatea ca politica 
comercială a UE să promoveze buna 

8. subliniază necesitatea ca politica 
comercială a UE să promoveze buna 
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guvernare prin intermediul unui cadru 
obligatoriu care să garanteze că 
întreprinderile din UE răspund pentru 
acțiunile pe care le întreprind în țările în 
curs de dezvoltare în ceea ce privește 
standardele în materie de drepturile 
omului, egalitatea între femei și bărbați, 
munca decentă, drepturile sindicale,
protecția mediului, accesul universal la 
servicii publice de calitate, protecția 
socială, asigurări de sănătate publice și
universale, accesul universal la 
medicamente și siguranța alimentelor și a 
produselor.

guvernare prin intermediul unui cadru 
obligatoriu care să garanteze că 
întreprinderile din UE răspund pentru 
acțiunile pe care le întreprind în țările în 
curs de dezvoltare în ceea ce privește
principiile comune națiunilor europene,
standardele stabilite de țările partenere, 
protecția mediului, sănătatea și siguranța 
alimentelor și a produselor.

Or. fr

Amendamentul 72
Davor Ivo Stier

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază necesitatea ca politica 
comercială a UE să promoveze buna 
guvernare prin intermediul unui cadru 
obligatoriu care să garanteze că 
întreprinderile din UE răspund pentru
acțiunile pe care le întreprind în țările în 
curs de dezvoltare în ceea ce privește 
standardele în materie de drepturile 
omului, egalitatea între femei și bărbați, 
munca decentă, drepturile sindicale, 
protecția mediului, accesul universal la 
servicii publice de calitate, protecția 
socială, asigurări de sănătate publice și 
universale, accesul universal la 
medicamente și siguranța alimentelor și a
produselor.

8. subliniază importanța politicii 
comerciale și de dezvoltare a UE pentru
promovarea bunei guvernări, a 
democrației, a drepturilor omului, 
inclusiv a drepturilor în materie de
muncă, precum și a statului de drept.

Or. en
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Amendamentul 73
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază că investitorii privați din 
țările în curs de dezvoltare beneficiază în 
mod considerabil de pe urma acordurilor 
privind protejarea investițiilor, care riscă 
să acorde o importanță mai mare 
profitului decât preocupărilor legate de 
dezvoltare, să conducă la o „înghețare a 
reglementării” și să consolideze relațiile 
comerciale neloiale; recomandă, prin 
urmare, excluderea proiectelor pentru 
dezvoltare finanțate de sectorul privat din 
cadrul dispozițiilor de tipul TBI sau ISDS, 
pentru a consolida sistemul judiciar 
național, și solicită utilizarea în schimb a 
sistemelor juridice naționale.

Or. en

Amendamentul 74
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. solicită în special ca statele membre 
ale UE să elaboreze planuri naționale 
privind afacerile și drepturile omului, 
pentru a fi eficiente în aplicarea 
Principiilor directoare privind afacerile și 
drepturile omului adoptate de ONU în 
2011, precum și pentru a onora, fără 
întârzieri suplimentare, angajamentul 
asumat de Consiliul European în 2013 
prin intermediul „Planului de acțiune al 
UE privind drepturile omului și 
democrația”.
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Or. es

Amendamentul 75
Marine Le Pen

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. insistă asupra faptului că 
întreprinderile europene nu trebuie să 
înlocuiască serviciile publice din țările 
partenere.

Or. fr

Amendamentul 76
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Proiect de aviz
Punctul 8 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. subliniază, de asemenea, importanța 
consolidării poziției consumatorilor, astfel 
încât aceștia să poată transforma 
consumul într-un act politic, precum și 
într-o practică responsabilă și durabilă;
îndeamnă Comisia să instituie sisteme de 
trasabilitate a produselor, precum și un 
registru al UE cu întreprinderile implicate 
în proiecte de dezvoltare ale UE, pentru 
ca activitatea acestora să devină mai 
transparentă și pentru a permite 
cetățenilor să monitorizeze acțiunile 
întreprinderilor UE în afara UE, 
facilitând în același timp difuzarea 
cunoștințelor la nivel internațional și, la 
fel de important, a vizibilității și a 
imaginii pozitive a întreprinderilor din 
UE.

Or. es
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Amendamentul 77
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Proiect de aviz
Punctul 8 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8c. solicită, în sfârșit, Comisiei să 
promoveze crearea unor forumuri de 
coordonare și reuniuni pentru 
întreprinderi, autorități publice și 
organizații ale societății civile, atât din 
UE, cât și din țări terțe, cu scopul de a 
promova schimbul de bune practici și 
configurarea unor sinergii favorabile 
pentru dezvoltare.

Or. es


