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CS Jednotná v rozmanitosti CS

22.11.2019 B9-0175/1

Pozměňovací návrh 1
Tomas Tobé
za skupinu PPE

Návrh usnesení B9-0175/2019
Tomas Tobé
za Výbor pro rozvoj
Probíhající jednání o nové dohodě o partnerství mezi Evropskou unií a africkými, karibskými 
a tichomořskými státy

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. připomíná, že je nutné, aby 
budoucí dohoda obsahovala jasná 
ustanovení, která budou upravovat úlohu 
a odpovědnost soukromého sektoru; 
obzvláště zdůrazňuje, že je třeba, aby se 
podniky zapojené do rozvojových 
partnerství řídily zásadami sociální 
odpovědnosti podniků v celém průběhu 
projektů, a to včetně dodržování globálního 
paktu OSN, obecných zásad OSN v oblasti 
podnikání a lidských práv, základních 
pracovních norem Mezinárodní organizace 
práce, environmentálních norem a Úmluvy 
OSN proti korupci;

23. připomíná, že soukromý sektor je 
klíčovým partnerem pro dosažení 
udržitelného rozvoje, prosazování 
hospodářského růstu a omezování 
chudoby; vyzývá k tomu, aby budoucí 
dohoda obsahovala jasná ustanovení 
o úloze a odpovědnosti podniků, které jsou 
zapojené do rozvojových partnerství 
a prosazují zásady sociální odpovědnosti 
podniků v celém průběhu projektů, a to 
včetně dodržování globálního paktu OSN, 
obecných zásad OSN v oblasti podnikání 
a lidských práv, základních pracovních 
norem Mezinárodní organizace práce, 
environmentálních norem a Úmluvy OSN 
proti korupci;
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22.11.2019 B9-0175/2

Pozměňovací návrh 2
Tomas Tobé
za skupinu PPE

Návrh usnesení B9-0175/2019
Tomas Tobé
za Výbor pro rozvoj
Probíhající jednání o nové dohodě o partnerství mezi Evropskou unií a africkými, karibskými 
a tichomořskými státy

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. připomíná, že podmínění 
přidělování pomoci spoluprací s EU 
v otázkách migrace není v souladu 
s dohodnutými zásadami účinnosti rozvoje;

25. připomíná, že pro to, aby rozvojová 
pomoc EU přispívala k dlouhodobému 
udržitelnému rozvoji a byla v souladu 
s dohodnutými zásadami účinnosti rozvoje, 
mělo by být přidělování pomoci založeno 
na základních hodnotách EU, jako je 
právní stát, lidská práva a demokracie, 
a tyto hodnoty prosazovat, a mělo by být 
v souladu s politickými cíli EU, zvláště 
pokud jde o otázky týkající se klimatu, 
obchodu, bezpečnosti a migrace;
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