
AM\1193301NL.docx PE643.343v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

22.11.2019 B9-0175/1

Amendement 1
Tomas Tobé
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0175/2019
Tomas Tobé
namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking
Lopende onderhandelingen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst tussen de Europese 
Unie en de groep van Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. dringt nogmaals aan op duidelijke 
bepalingen in de toekomstige 
overeenkomst waarin de rol en 
verantwoordelijkheden van de privésector 
worden geregeld; onderstreept met name 
dat bij ontwikkelingspartnerschappen 
betrokken ondernemingen gedurende de 
levenscyclus van projecten de beginselen 
van maatschappelijk verantwoord 
ondernemerschap moeten naleven, onder 
meer door zich te houden aan het UN 
Global Compact, de leidende beginselen 
van de VN inzake ondernemingen en 
mensenrechten, de kernarbeidsnormen van 
de Internationale Arbeidsorganisatie, 
milieunormen en het VN-Verdrag tegen 
corruptie;

23. wijst erop dat de particuliere sector 
een essentiële partner is om tot duurzame 
ontwikkeling te komen, economische 
groei te bevorderen en armoede te 
bestrijden; pleit voor duidelijke bepalingen 
in de toekomstige overeenkomst over de 
rol en verantwoordelijkheden van bij 
ontwikkelingspartnerschappen betrokken 
ondernemingen die de beginselen van 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemerschap, het UN Global 
Compact, de leidende beginselen van de 
VN inzake ondernemingen en 
mensenrechten, de kernarbeidsnormen van 
de Internationale Arbeidsorganisatie, 
milieunormen en het VN-Verdrag tegen 
corruptie bevorderen;

Or. en
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22.11.2019 B9-0175/2

Amendement 2
Tomas Tobé
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0175/2019
Tomas Tobé
namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking
Lopende onderhandelingen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst tussen de Europese 
Unie en de groep van Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. herhaalt dat steunverlening 
afhankelijk maken van samenwerking 
met de EU inzake migratie niet 
verenigbaar is met de overeengekomen 
beginselen inzake de doeltreffendheid van 
ontwikkelingssamenwerking;

25. herhaalt dat, wil de 
ontwikkelingshulp van de EU bijdragen 
tot duurzame ontwikkeling op lange 
termijn en verenigbaar zijn met de 
overeengekomen beginselen inzake de 
doeltreffendheid van 
ontwikkelingssamenwerking, de 
steuntoewijzing gebaseerd moet zijn op de 
kernwaarden van de EU ten aanzien van 
de rechtsstaat, de mensenrechten en de 
democratie, deze kernwaarden moet 
bevorderen en moet worden afgestemd op 
haar beleidsdoelstellingen, met name op 
het gebied van klimaat, handel, veiligheid 
en migratie;

Or. en


