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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

22.11.2019 B9-0175/1

Pozmeňujúci návrh 1
Tomas Tobé
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia B9-0175/2019
Tomas Tobé
v mene Výboru pre rozvoj
o prebiehajúcich rokovaniach o novej dohode o partnerstve medzi Európskou úniou a 
africkými, karibskými a tichomorskými štátmi

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. pripomína, že budúca dohoda musí 
obsahovať jasné ustanovenia upravujúce 
úlohu a povinnosti súkromného sektora; 
zdôrazňuje predovšetkým, že je 
nevyhnutné, aby podniky zapojené do 
rozvojových partnerstiev dodržiavali 
zásady sociálnej zodpovednosti podnikov 
počas celého životného cyklu projektov, 
a to aj rešpektovaním globálneho paktu 
OSN, hlavných zásad OSN v oblasti 
podnikania a ľudských práv, základných 
pracovnoprávnych noriem Medzinárodnej 
organizácie práce, environmentálnych 
noriem a Dohovoru OSN proti korupcii;

23. pripomína, že súkromný sektor je 
kľúčovým partnerom pri dosahovaní 
udržateľného rozvoja, podpore 
hospodárskeho rastu a znižovaní chudoby; 
žiada jasné ustanovenia v budúcej dohode 
o úlohách a zodpovednosti podnikov, 
ktoré sú zapojené do rozvojových 
partnerstiev a podporujú zásady sociálnej 
zodpovednosti podnikov zásady 
globálneho paktu OSN, hlavné zásady 
OSN v oblasti podnikania a ľudských práv, 
základné pracovnoprávne normy 
Medzinárodnej organizácie práce, 
environmentálne normy a Dohovor OSN 
proti korupcii;
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Pozmeňujúci návrh 2
Tomas Tobé
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia B9-0175/2019
Tomas Tobé
v mene Výboru pre rozvoj
o prebiehajúcich rokovaniach o novej dohode o partnerstve medzi Európskou úniou a 
africkými, karibskými a tichomorskými štátmi

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. opätovne zdôrazňuje, že 
podmieňovanie prideľovania pomoci 
spoluprácou s EÚ v otázkach migrácie nie 
je zlučiteľné s dohodnutými zásadami 
účinnosti rozvoja;

25. opätovne zdôrazňuje, že na to, aby 
rozvojová pomoc EÚ prispela k 
dlhodobému udržateľnému rozvoju a bola 
v súlade s dohodnutými zásadami účinnosti 
rozvoja, by prideľovanie pomoci malo byť 
založené na základných hodnotách EÚ, 
ktorými sú právny štát, ľudské práva a 
demokracia, šíriť tieto hodnoty, a malo by 
byť v súlade s politickými cieľmi EÚ, 
najmä pokiaľ ide o otázky klímy, 
obchodu, bezpečnosti a migrácie;
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