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Alteração 1
Tomas Tobé
em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução B9-0175/2019
Tomas Tobé
em nome da Comissão do Desenvolvimento
sobre as negociações em curso sobre um novo Acordo de Parceria entre a União Europeia e o 
Grupo de Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Recorda a necessidade de o futuro 
acordo prever disposições claras sobre o 
papel e as responsabilidades do setor 
privado;  salienta, em particular, a 
necessidade de velar por que as empresas 
envolvidas em parcerias para o 
desenvolvimento respeitem os princípios 
de responsabilidade social das empresas 
durante o ciclo de vida dos projetos, 
respeitando, nomeadamente, o Pacto 
Global das Nações Unidas, os Princípios 
Orientadores das Nações Unidas sobre 
Empresas e Direitos Humanos, as normas 
laborais fundamentais da Organização 
Internacional do Trabalho, as normas 
ambientais e a Convenção das Nações 
Unidas contra a Corrupção;

23. Recorda que o setor privado é um 
parceiro essencial para alcançar o 
desenvolvimento sustentável, promover o 
crescimento económico e reduzir a 
pobreza; solicita que o futuro acordo 
inclua disposições claras sobre o papel e 
as responsabilidades das empresas que 
participam em parcerias para o 
desenvolvimento e promovem os 
princípios de responsabilidade social das 
empresas, o Pacto Global das Nações 
Unidas, os Princípios Orientadores das 
Nações Unidas sobre Empresas e Direitos 
Humanos, as normas laborais fundamentais 
da Organização Internacional do Trabalho, 
as normas ambientais e a Convenção das 
Nações Unidas contra a Corrupção;
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Alteração 2
Tomas Tobé
em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução B9-0175/2019
Tomas Tobé
em nome da Comissão do Desenvolvimento
sobre as negociações em curso sobre um novo Acordo de Parceria entre a União Europeia e o 
Grupo de Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Reafirma que um condicionamento 
da concessão de ajuda à cooperação com 
a União nas questões relativas à migração 
não é compatível com os princípios aceites 
em matéria de eficácia do 
desenvolvimento;

25. Reafirma que, para que a ajuda ao 
desenvolvimento da UE contribua para o 
desenvolvimento sustentável a longo 
prazo e seja compatível com os princípios 
aceites em matéria de eficácia do 
desenvolvimento, a concessão de ajuda 
deve basear-se nos valores fundamentais 
da UE relativos ao Estado de direito, aos 
direitos humanos e à democracia e deve 
contribuir para a promoção destes 
valores; considera, além disso, que a 
concessão de ajuda deve ser coerente com 
os objetivos políticos da UE, 
especialmente no que se refere ao clima, 
ao comércio, à segurança e às questões da 
migração;
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