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Tarkistus 1
Ricardo Cortés Lastra, Enrique Guerrero Salom

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että huolimatta 
useimpien BRICS-maiden viimeaikaisesta 
ilmiömäisestä talouskasvusta, nämä maat 
ovat samalla myös niitä, joilla on 
Maailmanpankin mukaan maailman laajin 
yksittäinen köyhyyskeskittymä 
(esimerkiksi Kiinassa 207 miljoonaa 
ihmistä elää alle 1,25 Yhdysvaltain 
dollarilla päivässä ja sama pätee 
41,6 prosenttiin Intian väestöstä);

B. ottaa huomioon, että huolimatta 
useimpien BRICS-maiden viimeaikaisesta 
ilmiömäisestä talouskasvusta, nämä maat 
ovat samalla myös niitä, joilla on 
Maailmanpankin mukaan maailman laajin 
yksittäinen köyhyyskeskittymä 
(esimerkiksi Kiinassa 207 miljoonaa 
ihmistä elää alle 1,25 Yhdysvaltain 
dollarilla päivässä ja sama pätee 
41,6 prosenttiin Intian väestöstä); toteaa, 
että tämä on osoitus siitä, että nopea 
talouskasvu aiheuttaa useimmiten 
eriarvoisuuden lisääntymistä, minkä 
vuoksi köyhiä hyödyttävään kasvuun 
tähtäävät politiikat sekä turvaverkkojen 
käyttöönotto ovat edelleen tarpeellisia 
näissä maissa;

Or. es

Tarkistus 2
Franziska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee merkille, että EU ei voi noudattaa 
BRICS-maita koskevaa yhtenäistä 
politiikkaa, koska ne ovat keskenään liian 
erilaisia; katsoo sen sijaan, että EU:n olisi 
yritettävä löytää BRICS-maiden etujen 
mukaisia johdonmukaisia rakenteita ja 
aloja (tekninen yhteistyö ja tuki, 

1. panee merkille, että EU ei voi noudattaa 
BRICS-maita koskevaa yhtenäistä 
politiikkaa, koska ne ovat keskenään liian 
erilaisia; katsoo kuitenkin, että vaikka 
EU:n olisi yritettävä löytää BRICS-maiden 
etujen mukaisia johdonmukaisia rakenteita 
ja aloja (tekninen yhteistyö ja tuki, 
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lainsäädännöllisten vaatimusten 
yhdenmukaistaminen jne), mikä 
mahdollistaisi sen, että EU voisi vahvistaa 
asemansa BRICS-maiden ensisijaisena 
kumppanina ja hyödyntää suhteellisia 
etujaan, kuten pitkälle kehittynyttä 
ympäristölainsäädäntöä, kokemusta 
alueellisesta yhteistyöstä sekä 
yhteiskunnallisen epätasa-arvon 
vähentämiseen tähtäävien järjestelmien 
(esimerkiksi tehokkaiden verotus- ja 
sosiaaliturvajärjestelmien) perustamisesta 
hankittua asiantuntemusta;

lainsäädännöllisten vaatimusten 
yhdenmukaistaminen jne), mikä 
mahdollistaisi sen, että EU voisi vahvistaa 
asemansa BRICS-maiden ensisijaisena 
kumppanina ja hyödyntää suhteellisia 
etujaan, kuten pitkälle kehittynyttä 
ympäristölainsäädäntöä, kokemusta 
alueellisesta yhteistyöstä sekä 
yhteiskunnallisen epätasa-arvon 
vähentämiseen tähtäävien järjestelmien 
(esimerkiksi tehokkaiden verotus- ja 
sosiaaliturvajärjestelmien) perustamisesta 
hankittua asiantuntemusta, sen olisi 
samalla myös pyrittävä ottamaan lisää 
BRICS-maita mukaan monenvälisiin 
yhteyksiin muun muassa 
ilmastonmuutokseen, kestävään 
kehitykseen (RIO+20-kokouksen 
yhteydessä) ja köyhyyden poistamiseen 
liittyvien maailmanlaajuisten kysymysten 
ratkaisemiseksi;

Or. en

Tarkistus 3
Birgit Schnieber-Jastram

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee merkille, että EU ei voi noudattaa 
BRICS-maita koskevaa yhtenäistä 
politiikkaa, koska ne ovat keskenään liian 
erilaisia; katsoo sen sijaan, että EU:n olisi 
yritettävä löytää BRICS-maiden etujen 
mukaisia johdonmukaisia rakenteita ja 
aloja (tekninen yhteistyö ja tuki, 
lainsäädännöllisten vaatimusten 
yhdenmukaistaminen jne), mikä 
mahdollistaisi sen, että EU voisi vahvistaa 
asemansa BRICS-maiden ensisijaisena 
kumppanina ja hyödyntää suhteellisia 
etujaan, kuten pitkälle kehittynyttä 
ympäristölainsäädäntöä, kokemusta 

1. panee merkille, että EU ei voi noudattaa 
BRICS-maita koskevaa yhtenäistä 
politiikkaa, koska ne ovat keskenään liian 
erilaisia; katsoo sen sijaan, että EU:n olisi 
yritettävä löytää BRICS-maiden etujen 
mukaisia johdonmukaisia rakenteita ja 
aloja (tekninen yhteistyö ja tuki, 
lainsäädännöllisten vaatimusten 
yhdenmukaistaminen jne), mikä 
mahdollistaisi sen, että EU voisi vahvistaa 
asemansa BRICS-maiden ensisijaisena 
kumppanina ja hyödyntää suhteellisia 
etujaan, kuten pitkälle kehittynyttä 
ympäristölainsäädäntöä, kokemusta 
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alueellisesta yhteistyöstä sekä 
yhteiskunnallisen epätasa-arvon 
vähentämiseen tähtäävien järjestelmien 
(esimerkiksi tehokkaiden verotus- ja 
sosiaaliturvajärjestelmien) perustamisesta 
hankittua asiantuntemusta;

alueellisesta yhteistyöstä sekä 
yhteiskunnallisen epätasa-arvon 
vähentämiseen tähtäävien järjestelmien 
(esimerkiksi tehokkaiden verotus- ja 
sosiaaliturvajärjestelmien) perustamisesta 
hankittua asiantuntemusta; on selvillä siitä, 
että BRICS-maat on vahvempi 
taloudellinen yhteenliittymä ja soveltuu 
paremmin maailmanlaajuisten poliittisten 
ja taloudellisten ongelmien 
ratkaisemiseen, kun taas Intian, Brasilian 
ja Etelä-Afrikan yhteenliittymällä (IBSA) 
on jo käytössään järjestelmiä, joilla 
voidaan ratkaista sosioekonomisia ja 
kehitystä koskevia kysymyksiä;

Or. en

Tarkistus 4
Ricardo Cortés Lastra, Enrique Guerrero Salom

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee merkille, että EU ei voi noudattaa 
BRICS-maita koskevaa yhtenäistä 
politiikkaa, koska ne ovat keskenään liian 
erilaisia; katsoo sen sijaan, että EU:n olisi 
yritettävä löytää BRICS-maiden etujen 
mukaisia johdonmukaisia rakenteita ja 
aloja (tekninen yhteistyö ja tuki, 
lainsäädännöllisten vaatimusten 
yhdenmukaistaminen jne), mikä 
mahdollistaisi sen, että EU voisi vahvistaa 
asemansa BRICS-maiden ensisijaisena 
kumppanina ja hyödyntää suhteellisia 
etujaan, kuten pitkälle kehittynyttä 
ympäristölainsäädäntöä, kokemusta 
alueellisesta yhteistyöstä sekä 
yhteiskunnallisen epätasa-arvon 
vähentämiseen tähtäävien järjestelmien 
(esimerkiksi tehokkaiden verotus- ja 
sosiaaliturvajärjestelmien) perustamisesta 

1. panee merkille, että EU ei voi noudattaa 
BRICS-maita koskevaa yhtenäistä 
politiikkaa, koska nämä ovat keskenään 
liian erilaisia, ja kehottaa luomaan uutta 
eriytettyä kehitysyhteistyötä; katsoo, että 
EU:n olisi yritettävä löytää BRICS-maiden 
etujen mukaisia johdonmukaisia rakenteita 
ja aloja (tekninen yhteistyö ja tuki, 
lainsäädännöllisten vaatimusten 
yhdenmukaistaminen jne), mikä 
mahdollistaisi sen, että EU voisi vahvistaa 
asemansa BRICS-maiden ensisijaisena 
kumppanina ja hyödyntää suhteellisia 
etujaan, kuten pitkälle kehittynyttä 
ympäristölainsäädäntöä, kokemusta 
alueellisesta yhteistyöstä sekä 
yhteiskunnallisen epätasa-arvon 
vähentämiseen tähtäävien järjestelmien 
(esimerkiksi tehokkaiden verotus- ja 
sosiaaliturvajärjestelmien) perustamisesta 
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hankittua asiantuntemusta; hankittua asiantuntemusta;

Or. es

Tarkistus 5
Michael Cashman

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee merkille, että EU ei voi noudattaa 
BRICS-maita koskevaa yhtenäistä 
politiikkaa, koska ne ovat keskenään liian 
erilaisia; katsoo sen sijaan, että EU:n olisi 
yritettävä löytää BRICS-maiden etujen 
mukaisia johdonmukaisia rakenteita ja 
aloja (tekninen yhteistyö ja tuki, 
lainsäädännöllisten vaatimusten 
yhdenmukaistaminen jne), mikä 
mahdollistaisi sen, että EU voisi vahvistaa 
asemansa BRICS-maiden ensisijaisena 
kumppanina ja hyödyntää suhteellisia 
etujaan, kuten pitkälle kehittynyttä 
ympäristölainsäädäntöä, kokemusta 
alueellisesta yhteistyöstä sekä 
yhteiskunnallisen epätasa-arvon 
vähentämiseen tähtäävien järjestelmien 
(esimerkiksi tehokkaiden verotus- ja 
sosiaaliturvajärjestelmien) perustamisesta 
hankittua asiantuntemusta;

1. panee merkille, että EU ei voi noudattaa 
BRICS-maita koskevaa yhtenäistä 
politiikkaa, koska ne ovat keskenään liian 
erilaisia; katsoo sen sijaan, että EU:n olisi 
yritettävä löytää BRICS-maiden etujen 
mukaisia johdonmukaisia rakenteita ja 
aloja (tekninen yhteistyö ja tuki, 
lainsäädännöllisten vaatimusten 
yhdenmukaistaminen jne), mikä 
mahdollistaisi sen, että EU voisi vahvistaa 
asemansa BRICS-maiden ensisijaisena 
kumppanina ja kasvattaa mahdollisimman 
paljon suhteellisia etujaan, kuten pitkälle 
kehittynyttä ympäristölainsäädäntöä, 
kokemusta alueellisesta yhteistyöstä sekä 
yhteiskunnallisen epätasa-arvon 
vähentämiseen tähtäävien järjestelmien 
(esimerkiksi tehokkaiden verotus- ja 
sosiaaliturvajärjestelmien) perustamisesta 
hankittua asiantuntemusta;

Or. en

Tarkistus 6
Franziska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa niin ikään EU:ta 
edistämään poliittista vuoropuhelua ja 
yhteistyötä BRICS-maiden kanssa 
edistääkseen entistä voimakkaammin 
Bretton Woods -instituutioiden kaltaisten 
rahoituksellisten ja taloudellisten 
hallintoelinten uudistusta, jolla pyritään 
varmistamaan kaikkien jäsenvaltioiden 
laaja edustus ja ottamaan samalla 
huomioon taloudelliseen painoarvoon 
liittyvät muutokset;

Or. en

Tarkistus 7
Franziska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. painottaa, että on tärkeää saada 
BRICS-maat mukaan käsittelemään 
ilmastonmuutosta koskevaa kysymystä ja 
ottamaan vastuullinen rooli 
ilmastonmuutosta koskevissa 
kansainvälisissä keskusteluissa;

Or. en

Tarkistus 8
Franziska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että EU:n on päätettävä, aikooko 
se tiivistää suhteitaan BRICS-maihin; 
tiedostaa kompromissit, joita tämä 
edellyttäisi, sillä EU:n olisi hyväksyttävä, 
että nämä maat eivät välttämättä jaa sen 
mieltymyksiä tiukkoihin sitoumuksiin ja 
institutionalisoituihin hallintojärjestelmiin;

2. katsoo, että EU:n on luotava tiiviimmät 
suhteet BRICS-maiden kanssa; toteaa, 
että jos EU päättää vahvistaa entisestään 
sitoumustaan BRICS-maihin 
määrittelemällä keskinäistä etua koskevia 
kahdenvälisiä kysymyksiä, siihen ei pitäisi 
liittyä toimivaa monenvälisyyttä koskevia 
kompromisseja, sillä nämä maat eivät 
välttämättä jaa EU:n mieltymyksiä 
tiukkoihin sitoumuksiin ja 
institutionalisoituihin hallintojärjestelmiin; 

Or. en

Tarkistus 9
Ricardo Cortés Lastra, Enrique Guerrero Salom

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että EU:n on päätettävä, aikooko 
se tiivistää suhteitaan BRICS-maihin; 
tiedostaa kompromissit, joita tämä 
edellyttäisi, sillä EU:n olisi hyväksyttävä, 
että nämä maat eivät välttämättä jaa sen 
mieltymyksiä tiukkoihin sitoumuksiin ja 
institutionalisoituihin 
hallintojärjestelmiin;

2. katsoo, että EU:n on tiivistettävä 
suhteitaan BRICS-maihin, joskin sen on 
otettava huomioon, että EU:n ja näiden 
maiden näkemykset tiukoista 
sitoumuksista ja institutionalisoiduista 
hallintojärjestelmistä eivät välttämättä 
aina kohtaa;

Or. es

Tarkistus 10
Birgit Schnieber-Jastram

Lausuntoluonnos
2 kohta



AM\883277FI.doc 9/16 PE475.916v01-00

FI

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että EU:n on päätettävä, aikooko 
se tiivistää suhteitaan BRICS-maihin; 
tiedostaa kompromissit, joita tämä 
edellyttäisi, sillä EU:n olisi hyväksyttävä, 
että nämä maat eivät välttämättä jaa sen 
mieltymyksiä tiukkoihin sitoumuksiin ja 
institutionalisoituihin hallintojärjestelmiin;

2. katsoo, että EU:n on päätettävä, aikooko 
se tiivistää suhteitaan BRICS-maihin; 
tiedostaa kompromissit, joita tämä 
edellyttäisi, sillä EU:n olisi hyväksyttävä, 
että nämä maat eivät välttämättä jaa sen 
mieltymyksiä tiukkoihin sitoumuksiin ja 
institutionalisoituihin hallintojärjestelmiin; 
katsoo myös, että BRICS-maiden tuki 
toimivalle monenvälisyydelle voidaan 
saavuttaa, jos niille tarjotaan vaihdossa 
vahvempaa edustusta asiaankuuluvissa 
kansainvälisissä instituutioissa; korostaa, 
että BRICS-maiden nousun mukanaan 
tuomat haasteet olisi nähtävä pikemmin 
mahdollisuutena kuin ongelmana;

Or. en

Tarkistus 11
Michael Cashman

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että EU:n on päätettävä, aikooko 
se tiivistää suhteitaan BRICS-maihin; 
tiedostaa kompromissit, joita tämä 
edellyttäisi, sillä EU:n olisi hyväksyttävä, 
että nämä maat eivät välttämättä jaa sen 
mieltymyksiä tiukkoihin sitoumuksiin ja 
institutionalisoituihin hallintojärjestelmiin;

2. katsoo, että EU:n olisi määriteltävä 
kantansa suhteiden tiivistämiseen BRICS-
maiden kanssa; tiedostaa kompromissit, 
joita tämä edellyttäisi, sillä EU:n olisi 
hyväksyttävä, että nämä maat eivät 
välttämättä jaa sen mieltymyksiä 
tiukkoihin sitoumuksiin ja 
institutionalisoituihin hallintojärjestelmiin;

Or. en

Tarkistus 12
Birgit Schnieber-Jastram
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Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa EU:ta vaalimaan 
vaatimuksia yritysten sosiaalisesta 
vastuusta, jotta se voi taata oikeusturvan 
ja kestävän pitkän aikavälin 
kumppanuuden siitäkin huolimatta, että 
kilpailu luonnonvaroista lisääntyisi;

Or. en

Tarkistus 13
Franziska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että "toimiva monenvälisyys" 
ja globaalin hallinnon kysymysten 
käsittelemiseen tähtäävien monenvälisten 
foorumien parempi koordinointi on 
säilytettävä EU:n ja BRICS-maiden 
"tehostetun kumppanuuden" 
ydintavoitteina; kehottaa EU:ta erityisesti 
jatkamaan toimiaan saadakseen kyseiset 
maat sitoutumaan näihin pyrkimyksiin;

Or. en

Tarkistus 14
Birgit Schnieber-Jastram

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. pitää EU:n ja Afrikan yhteisen 
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strategian vuosiksi 2011–2013 laaditun 
toisen yhteisen toimintasuunnitelman 
yhteydessä tervetulleina aloitteita, joiden 
avulla tarjotaan koulutusta 
mineraalisopimusten parhaista 
neuvottelukäytännöistä ja tuetaan 
kaivosalan tieteellistä yhteistyötä, sillä 
aloitteet, kuten kaivosteollisuuden 
avoimuuteen tähtäävä hanke (Extractive 
Industries' Transparency Initiative, 
EITI), käynnistyvät vasta pidemmällä 
aikavälillä ja jotkut BRICS-maat eivät ole 
vielä osallisina siinä;

Or. en

Tarkistus 15
Birgit Schnieber-Jastram

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota määrittelemään 
yhdessä BRICS-maiden kanssa 
kehitysyhteistyöpolitiikan erityisiä 
yhteistyöaloja, joita ovat esimerkiksi aidsin 
torjumista koskeva yhteistyö, joka on 
tärkeää paitsi Kiinan alueella myös muissa 
BRICS-maissa sekä lisäksi yksi niiden 
kehitysyhteistyön painopistealueista;

3. kehottaa komissiota määrittelemään 
yhdessä BRICS-maiden kanssa 
kehitysyhteistyöpolitiikan erityisiä 
yhteistyöaloja, joita ovat esimerkiksi aidsin 
torjumista koskeva yhteistyö, joka on 
tärkeää paitsi Kiinan alueella myös muissa 
BRICS-maissa sekä lisäksi yksi niiden 
kehitysyhteistyön painopistealueista, 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen 
sopeutumista koskeva yhteistyö tai 
Brasilian kanssa tehtävä maatalouden 
alan kehitysyhteistyö; korostaa myös, että 
vuoropuhelut talousarviotuen sekä 
valmiuksien kehittämisen yhteydessä ovat 
osoittautuneet tuloksellisiksi Afrikan 
maissa, ja viittaa tässä yhteydessä BRICS-
maiden kanssa käytäviin tiiviimpiin 
vuoropuheluihin;

Or. en
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Tarkistus 16
Franziska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota määrittelemään 
yhdessä BRICS-maiden kanssa 
kehitysyhteistyöpolitiikan erityisiä 
yhteistyöaloja, joita ovat esimerkiksi aidsin 
torjumista koskeva yhteistyö, joka on 
tärkeää paitsi Kiinan alueella myös muissa 
BRICS-maissa sekä lisäksi yksi niiden 
kehitysyhteistyön painopistealueista;

3. kehottaa komissiota määrittelemään 
yhdessä BRICS-maiden kanssa 
kehitysyhteistyöpolitiikan erityisiä 
yhteistyöaloja, joita ovat esimerkiksi 
yhteistyö terveydenhoitoalalla, mukaan 
luettuina mahdollisuudet saada 
terveydenhuollon peruspalveluja ja 
käyttää infrastruktuuria, sekä aidsin 
torjumista koskeva yhteistyö jne, joka on 
tärkeää paitsi Kiinan alueella myös muissa 
BRICS-maissa sekä lisäksi yksi niiden 
kehitysyhteistyön painopistealueista;

Or. en

Tarkistus 17
Corina Creţu

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota määrittelemään 
yhdessä BRICS-maiden kanssa 
kehitysyhteistyöpolitiikan erityisiä 
yhteistyöaloja, joita ovat esimerkiksi aidsin 
torjumista koskeva yhteistyö, joka on 
tärkeää paitsi Kiinan alueella myös muissa 
BRICS-maissa sekä lisäksi yksi niiden 
kehitysyhteistyön painopistealueista;

3. kehottaa komissiota määrittelemään 
yhdessä BRICS-maiden kanssa 
kehitysyhteistyöpolitiikan erityisiä 
yhteistyöaloja, joita ovat esimerkiksi 
korruptiota, köyhyyttä, kaupungin ja 
maaseudun eroja ja aidsin torjumista 
koskeva yhteistyö, joka on tärkeää paitsi 
Kiinan alueella myös muissa BRICS-
maissa sekä lisäksi yksi niiden 
kehitysyhteistyön painopistealueista;

Or. en
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Tarkistus 18
Michael Cashman, Norbert Neuser

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota määrittelemään 
yhdessä BRICS-maiden kanssa 
kehitysyhteistyöpolitiikan erityisiä 
yhteistyöaloja, joita ovat esimerkiksi aidsin 
torjumista koskeva yhteistyö, joka on 
tärkeää paitsi Kiinan alueella myös muissa 
BRICS-maissa sekä lisäksi yksi niiden 
kehitysyhteistyön painopistealueista;

3. korostaa, että avun tehokkuutta 
koskevien periaatteiden omaksuminen on 
tärkeää myös uusien avunantajien 
näkökulmasta ja kehottaa komissiota 
määrittelemään yhdessä BRICS-maiden 
kanssa kehitysyhteistyöpolitiikan erityisiä 
yhteistyöaloja, joita ovat esimerkiksi aidsin 
torjumista koskeva yhteistyö, joka on 
tärkeää paitsi Kiinan alueella myös muissa 
BRICS-maissa sekä lisäksi yksi niiden 
kehitysyhteistyön painopistealueista;

Or. en

Tarkistus 19
Franziska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että ihmisoikeuksien 
kunnioittamista sekä sosiaalisten 
vaatimusten ja ympäristövaatimusten 
noudattamista koskevaa keskustelua on 
tehostettava BRICS-maiden kanssa; 
muistuttaa tässä yhteydessä, että 
perustyönormien sekä ILO:n 
ihmisarvoista työtä koskevan ohjelman 
noudattaminen on olennaisen tärkeää 
vuosituhannen kehitystavoitteiden 
saavuttamisen kannalta, sillä ne 
vaikuttavat myönteisesti maiden talouteen 
ja niiden avulla taataan 
yhteiskunnallinen ja poliittinen vakaus ja 
parannetaan työvoiman osaamistasoa;



PE475.916v01-00 14/16 AM\883277FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 20
Franziska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. huomauttaa, että BRICS-maista on 
tullut tärkeitä toimijoita EU:n ulkoisen 
avun alalla, mikä ajoittain herättää 
kysymyksen rahoitettavien hankkeiden 
kestävyydestä; kehottaa EU:ta 
houkuttelemaan BRICS-maat mukaan 
tukemaan päiväntasaajan periaatteita 
(Equator principles), jotka ovat 
vapaaehtoisia normeja, joiden avulla 
määritellään, arvioidaan ja hallinnoidaan 
hankerahoittamisen sosiaalisia ja 
ympäristöön liittyviä riskejä;

Or. en

Tarkistus 21
Birgit Schnieber-Jastram

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. panee merkille, että on vähävaraisten 
maiden, BRICS-maiden ja EU:n etujen 
mukaista lisätä rahoitusvirtojen 
avoimuutta, järjestää tarjouskilpailuja ja 
arvioida kaikilta osin, millainen 
makroekonominen vaikutus 
kehitysyhteistyöpolitiikan alan 
rahoittamisella on;

Or. en
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Tarkistus 22
Birgit Schnieber-Jastram

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa arvioimaan uudestaan EU 
keskittymistä "avun tehokkuuteen", sillä 
"avun tehokkuus" (jossa keskitytään 
kehitysyhteistyöpolitiikan ja -avun 
tuloksiin ja saavutuksiin) on uusien 
avunantajien suosima käsite; katsoo, että 
"avun tehokkuus" voi tarjota tilaisuuden 
EU:n ja BRICS-maiden väliseen 
konkreettisempaan vuoropuheluun sekä 
mahdollisuuden lujittaa EU:n sisällä 
SEUT-sopimuksen 208 artiklassa 
vahvistettua kehitysyhteistyöpolitiikan 
johdonmukaisuuden käsitettä.

5. kehottaa täydentämään EU:n 
keskittymistä "avun tehokkuuteen" 
kohdistamalla huomiota myös 
"kehitysyhteistyön tehokkuuteen" 
(keskittyminen muun muassa 
kehitysyhteistyöpolitiikan ja -avun 
tuloksiin ja saavutuksiin), joka on uusien 
avunantajien suosima käsite; katsoo, että 
"avun tehokkuus" voi tarjota tilaisuuden 
EU:n ja BRICS-maiden väliseen 
konkreettisempaan vuoropuheluun sekä 
mahdollisuuden lujittaa EU:n sisällä 
SEUT-sopimuksen 208 artiklassa 
vahvistettua kehitysyhteistyöpolitiikan 
johdonmukaisuuden käsitettä;

Or. en

Tarkistus 23
Corina Creţu

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pyytää, että BRICS-maat ottavat 
kansainvälisessä 
kehitysyhteistyöpolitiikassa roolin, joka 
suhteessa vastaa niiden osuutta maailman 
BKT:stä;

Or. ro
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Tarkistus 24
Ricardo Cortés Lastra, Enrique Guerrero Salom

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita 
tukemaan etelä-etelä-yhteistyötä ja 
osallistumaan kolmenvälisiin 
kehitysyhteistyöhankkeisiin, joihin 
BRICS-maat osallistuvat;

Or. es

Tarkistus 25
Franziska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. toteaa, että BRICS-maat eivät ole 
OECD:n jäseniä, minkä vuoksi niitä eivät 
sido OECD:n kehitysyhteistyöapua 
koskevat vaatimukset eivätkä 
vientiluottorahoittamista koskevat 
OECD:n suuntaviivat, joiden perusteella 
rajoitetaan sidottua apua, säännellään 
luottokäytänteitä, edellytetään 
tietojenvaihtoa ja asetetaan sosiaalisia 
sekä ympäristöä ja hallintoa koskevia 
vaatimuksia rahoitustoimille;

Or. en


