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Predlog spremembe 1
Tomas Tobé
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije B9-0175/2019
Tomas Tobé
v imenu Odbora za razvoj
o potekajočih pogajanjih o novem partnerskem sporazumu med Evropsko unijo ter skupino 
afriških, karibskih in pacifiških držav

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. ponovno opozarja, da je treba v 
prihodnji sporazum vključiti jasne 
določbe, ki bodo urejale vlogo in 
odgovornosti zasebnega sektorja; še 
posebej poudarja, da morajo podjetja, ki 
so vključena v razvojna partnerstva, 
spoštovati načela družbene odgovornosti 
podjetij skozi celotni življenjski cikel 
projektov, tudi s spoštovanjem globalnega 
dogovora OZN, vodilnih načel OZN o 
podjetništvu in človekovih pravicah, 
temeljnih delovnih standardov Mednarodne 
organizacije dela, okoljskih standardov in 
konvencije OZN proti korupciji;

23. ponovno opozarja, da je zasebni 
sektor ključni partner za doseganje 
trajnostnega razvoja, spodbujanje 
gospodarske rasti in zmanjšanje revščine; 
poziva, da je treba v prihodnji sporazum 
vključiti jasne določbe o vlogi in 
pristojnostih podjetij, ki so vključena v 
razvojna partnerstva, in spodbujati načela 
družbene odgovornosti, globalnega 
dogovora OZN, vodilnih načel OZN o 
podjetništvu in človekovih pravicah, 
temeljnih delovnih standardov Mednarodne 
organizacije dela, okoljskih standardov in 
konvencije OZN proti korupciji;
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Predlog spremembe 2
Tomas Tobé
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije B9-0175/2019
Tomas Tobé
v imenu Odbora za razvoj
o potekajočih pogajanjih o novem partnerskem sporazumu med Evropsko unijo ter skupino 
afriških, karibskih in pacifiških držav

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. znova poudarja, da pogojevanje 
dodeljevanja pomoči s sodelovanjem z EU 
pri vprašanjih, povezanih z migracijami, 
ni v skladu z dogovorjenimi načeli 
razvojne učinkovitosti;

25. znova poudarja, da mora – da bi 
razvojna pomoč EU prispevala k 
dolgoročnemu trajnostnemu razvoju in da 
bo združljiva z dogovorjenimi načeli 
razvojne učinkovitosti –  dodeljevanje 
pomoči temeljiti na temeljnih vrednotah 
EU na področju pravne države, 
človekovih pravic in demokracije in jih 
spodbujati ter biti usklajena s svojimi 
političnimi cilji, zlasti na področju 
podnebja, trgovine, varnosti in migracij;
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