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Amendamentul 1
Tomas Tobé
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție B9-0175/2019
Tomas Tobé
în numele Comisiei pentru dezvoltare
referitoare la negocierile în curs pentru un nou acord de parteneriat între Uniunea Europeană 
și grupul de țări din Africa, zona Caraibilor și Pacific

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. reamintește că este nevoie de 
dispoziții clare în viitorul acord care să 
reglementeze rolul și responsabilitățile 
sectorului privat; subliniază, în special, că 
întreprinderile implicate în parteneriate de 
dezvoltare trebuie să respecte principiile 
responsabilității sociale a întreprinderilor 
pe parcursul întregului ciclu de viață al 
proiectelor, respectând inclusiv Pactul 
mondial al ONU, Principiile directoare ale 
ONU privind afacerile și drepturile omului, 
standardele fundamentale în domeniul 
muncii ale Organizației Internaționale a 
Muncii, standardele de mediu și Convenția 
ONU împotriva corupției;

23. reamintește că sectorul privat este 
un partener esențial în vederea realizării 
dezvoltării durabile, a promovării creșterii 
economice și a reducerii sărăciei; solicită 
dispoziții clare în viitorul acord privind 
rolul și responsabilitățile întreprinderilor 
implicate în parteneriate de dezvoltare și 
care promovează principiile 
responsabilității sociale a întreprinderilor, 
Pactul mondial al ONU, Principiile 
directoare ale ONU privind afacerile și 
drepturile omului, standardele 
fundamentale în domeniul muncii ale 
Organizației Internaționale a Muncii, 
standardele de mediu și Convenția ONU 
împotriva corupției;

Or. en



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

RO Unită în diversitate RO

22.11.2019 B9-0175/2

Amendamentul 2
Tomas Tobé
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție B9-0175/2019
Tomas Tobé
în numele Comisiei pentru dezvoltare
referitoare la negocierile în curs pentru un nou acord de parteneriat între Uniunea Europeană 
și grupul de țări din Africa, zona Caraibilor și Pacific

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. reafirmă că a condiționa alocarea 
ajutoarelor de cooperarea cu UE în 
chestiuni legate de migrație nu este 
compatibilă cu principiile convenite ale 
eficacității dezvoltării;

25. reiterează că, pentru ca ajutorul 
pentru dezvoltare al UE să contribuie la 
dezvoltarea durabilă pe termen lung și să 
fie compatibil cu principiile privind 
eficacitatea dezvoltării convenite, 
alocarea ajutorului ar trebui să se bazeze 
pe valorile fundamentale ale UE în 
domeniul statului de drept, al drepturilor 
omului și al democrației și să le 
promoveze, precum și să fie aliniată cu 
obiectivele de politici ale UE, în special în 
ceea ce privește chestiunile legate de 
climă, comerț, securitate și migrație;
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