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Amendamentul 1
Evelyn Regner, Maria Noichl
în numele Grupului S&D
Monika Vana
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție B9-0093/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL

Prioritățile UE pentru cea de-a 64-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeilor

Propunere de rezoluție
Punctul 1 g 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1g. să deruleze o politică comercială a 
UE bazată pe valori, care include 
asigurarea unui nivel ridicat de protecție a 
drepturilor lucrătorilor și a drepturilor de 
mediu, precum și respectarea libertăților 
fundamentale și a drepturilor omului, 
inclusiv egalitatea de gen; să reamintească 
că toate acordurile comerciale și de 
investiții ale UE trebuie să integreze 
dimensiunea de gen și să includă un capitol 
ambițios și executoriu privind comerțul și 
dezvoltarea durabilă; să recunoască faptul 
că angajamentele de natură comercială 
asumate în acordurile încheiate de UE nu 
ar trebui în nicio situație să prevaleze 
asupra drepturilor omului, drepturilor 
femeii sau protecției mediului și ar trebui 
să țină seama de mediul cultural, social și 
economic local;

1g. să deruleze o politică comercială a 
UE bazată pe valori, care include 
asigurarea unui nivel ridicat de protecție a 
drepturilor lucrătorilor și a drepturilor de 
mediu, precum și respectarea libertăților 
fundamentale și a drepturilor omului, 
inclusiv egalitatea de gen; să reamintească 
că toate acordurile comerciale și de 
investiții ale UE trebuie să integreze 
dimensiunea de gen și să includă un capitol 
ambițios și executoriu privind comerțul și 
dezvoltarea durabilă; să salute 
angajamentul Comisiei de a asigura, 
pentru prima dată în cazul UE, includerea 
unui capitol specific dedicat genului în 
Acordul de asociere modernizat dintre 
Chile și UE și de a promova și de a 
sprijini includerea unor astfel de capitole 
în toate acordurile comerciale și de 
investiții viitoare ale UE, pornind de la 
exemplele internaționale existente; să 
recunoască faptul că angajamentele de 
natură comercială asumate în acordurile 
încheiate de UE nu ar trebui în nicio 
situație să prevaleze asupra drepturilor 
omului, drepturilor femeii sau protecției 
mediului și ar trebui să țină seama de 
mediul cultural, social și economic local;
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