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Pakeitimas 1
Ricardo Cortés Lastra, Enrique Guerrero Salom

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi pasak Pasaulio Banko, 
nepaisant naujo įspūdingo daugumos 
BRICS šalių ekonominio augimo, toms 
pačioms šalims taip pat būdinga didžiausia 
pasaulyje skurdo koncentracija (pvz., 
Kinijoje 207 milijonai žmonių turi 
pragyventi už mažiau kaip 1,25 JAV 
dolerio per dieną, o Indijoje taip gyvena 
41,6 % gyventojų);

B. kadangi pasak Pasaulio Banko, 
nepaisant naujo įspūdingo daugumos 
BRICS šalių ekonominio augimo, toms 
pačioms šalims taip pat būdinga didžiausia 
pasaulyje skurdo koncentracija (pvz., 
Kinijoje 207 milijonai žmonių turi 
pragyventi už mažiau kaip 1,25 JAV 
dolerio per dieną, o Indijoje taip gyvena 
41,6 % gyventojų); tai įrodo, kad spartus 
ekonomikos augimas dažniausiai reiškia 
ir didėjančią nelygybę, ir todėl šiose šalyse 
vis dar būtina skurstantiems palanki 
augimo politika bei saugumo tinklų 
sukūrimas;

Or. es

Pakeitimas 2
Franziska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad BRICS šalys yra pernelyg 
skirtingos, kad ES galėtų vykdyti vieną 
bendrą politiką jų atžvilgiu; vietoj to siūlo, 
kad ES pamėgintų surasti derančias BRICS 
interesų kryptis ir sritis (pvz., techninis 
bendradarbiavimas ir pagalba, teisės aktų 
reikalavimų suderinimas ir pan.), nes tai 
sudarytų sąlygas ES tapti svarbiausia 
BRICS partnere ir pasinaudoti sąlyginiais 
ES pranašumais, tokiais kaip pažangūs 

1. pažymi, kad BRICS šalys yra pernelyg 
skirtingos, kad ES galėtų vykdyti vieną 
bendrą politiką jų atžvilgiu; vis dėlto siūlo, 
kad ES pamėgintų surasti derančias BRICS 
interesų kryptis ir sritis (pvz., techninis 
bendradarbiavimas ir pagalba, teisės aktų 
reikalavimų suderinimas ir pan.), nes tai 
sudarytų sąlygas ES tapti svarbiausia 
BRICS partnere ir pasinaudoti sąlyginiais 
ES pranašumais, tokiais kaip pažangūs 
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aplinkosaugos teisės aktai, regioninio 
bendradarbiavimo patirtis ir socialinės 
nelygybės mažinimo sistemų (pvz., 
veiksmingų mokesčių ir socialinės 
apsaugos sistemų) kompetencija;

aplinkosaugos teisės aktai, regioninio 
bendradarbiavimo patirtis ir socialinės 
nelygybės mažinimo sistemų (pvz., 
veiksmingų mokesčių ir socialinės 
apsaugos sistemų) kompetencija, tačiau ES 
taip pat turėtų stengtis daugiau BRICS 
šalių įtraukti į tarptautinius darinius 
pasauliniams klausimams spręsti, pvz., 
klimato kaitos, tvaraus vystymosi (Rio + 
20 pagrindu), kovos su skurdu ir kt. 
srityse;

Or. en

Pakeitimas 3
Birgit Schnieber-Jastram

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad BRICS šalys yra pernelyg 
skirtingos, kad ES galėtų vykdyti vieną 
bendrą politiką jų atžvilgiu; vietoj to siūlo, 
kad ES pamėgintų surasti derančias BRICS 
interesų kryptis ir sritis (pvz., techninis 
bendradarbiavimas ir pagalba, teisės aktų 
reikalavimų suderinimas ir pan.), nes tai 
sudarytų sąlygas ES tapti svarbiausia 
BRICS partnere ir pasinaudoti sąlyginiais 
ES pranašumais, tokiais kaip pažangūs 
aplinkosaugos teisės aktai, regioninio 
bendradarbiavimo patirtis ir socialinės 
nelygybės mažinimo sistemų (pvz., 
veiksmingų mokesčių ir socialinės 
apsaugos sistemų) kompetencija;

1. pažymi, kad BRICS šalys yra pernelyg 
skirtingos, kad ES galėtų vykdyti vieną 
bendrą politiką jų atžvilgiu; vietoj to siūlo, 
kad ES pamėgintų surasti derančias BRICS 
interesų kryptis ir sritis (pvz., techninis 
bendradarbiavimas ir pagalba, teisės aktų 
reikalavimų suderinimas ir pan.), nes tai 
sudarytų sąlygas ES tapti svarbiausia 
BRICS partnere ir pasinaudoti sąlyginiais 
ES pranašumais, tokiais kaip pažangūs 
aplinkosaugos teisės aktai, regioninio 
bendradarbiavimo patirtis ir socialinės 
nelygybės mažinimo sistemų (pvz., 
veiksmingų mokesčių ir socialinės 
apsaugos sistemų) kompetencija; žino, kad 
BRICS yra stipresnė ekonominė grupė, 
tinkamesnė spręsti pasaulinius politinius 
ir ekonominius klausimus, o IBSA grupė 
(Indija, Brazilija ir Pietų Afrika) jau turi 
sistemas socialiniams ekonominiams ir 
vystymosi klausimams spręsti;

Or. en
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Pakeitimas 4
Ricardo Cortés Lastra, Enrique Guerrero Salom

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad BRICS šalys yra pernelyg 
skirtingos, kad ES galėtų vykdyti vieną 
bendrą politiką jų atžvilgiu; vietoj to siūlo, 
kad ES pamėgintų surasti derančias BRICS 
interesų kryptis ir sritis (pvz., techninis 
bendradarbiavimas ir pagalba, teisės aktų 
reikalavimų suderinimas ir pan.), nes tai 
sudarytų sąlygas ES tapti svarbiausia 
BRICS partnere ir pasinaudoti sąlyginiais 
ES pranašumais, tokiais kaip pažangūs 
aplinkosaugos teisės aktai, regioninio 
bendradarbiavimo patirtis ir socialinės 
nelygybės mažinimo sistemų (pvz., 
veiksmingų mokesčių ir socialinės 
apsaugos sistemų) kompetencija;

1. pažymi, kad BRICS šalys yra pernelyg 
skirtingos, kad ES galėtų vykdyti vieną 
bendrą politiką jų atžvilgiu, ir ragina 
sukurti naują diferencijuotą vystomąjį 
bendradarbiavimą; siūlo, kad ES 
pamėgintų surasti derančias BRICS 
interesų kryptis ir sritis (pvz., techninis 
bendradarbiavimas ir pagalba, teisės aktų 
reikalavimų suderinimas ir pan.), nes tai 
sudarytų sąlygas ES tapti svarbiausia 
BRICS partnere ir pasinaudoti sąlyginiais 
ES pranašumais, tokiais kaip pažangūs 
aplinkosaugos teisės aktai, regioninio 
bendradarbiavimo patirtis ir socialinės 
nelygybės mažinimo sistemų (pvz., 
veiksmingų mokesčių ir socialinės 
apsaugos sistemų) kompetencija;

Or. es

Pakeitimas 5
Michael Cashman

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad BRICS šalys yra pernelyg 
skirtingos, kad ES galėtų vykdyti vieną 
bendrą politiką jų atžvilgiu; vietoj to siūlo, 
kad ES pamėgintų surasti derančias BRICS 
interesų kryptis ir sritis (pvz., techninis 
bendradarbiavimas ir pagalba, teisės aktų 
reikalavimų suderinimas ir pan.), nes tai 
sudarytų sąlygas ES tapti svarbiausia 

1. pažymi, kad BRICS šalys yra pernelyg 
skirtingos, kad ES galėtų vykdyti vieną 
bendrą politiką jų atžvilgiu; vietoj to siūlo, 
kad ES pamėgintų surasti derančias BRICS 
interesų kryptis ir sritis (pvz., techninis 
bendradarbiavimas ir pagalba, teisės aktų 
reikalavimų suderinimas ir pan.), nes tai 
sudarytų sąlygas ES tapti svarbiausia 
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BRICS partnere ir pasinaudoti sąlyginiais 
ES pranašumais, tokiais kaip pažangūs 
aplinkosaugos teisės aktai, regioninio 
bendradarbiavimo patirtis ir socialinės 
nelygybės mažinimo sistemų (pvz., 
veiksmingų mokesčių ir socialinės 
apsaugos sistemų) kompetencija;

BRICS partnere ir kuo labiau padidinti 
sąlyginius ES pranašumus, tokius kaip 
pažangūs aplinkosaugos teisės aktai, 
regioninio bendradarbiavimo patirtis ir 
socialinės nelygybės mažinimo sistemų 
(pvz., veiksmingų mokesčių ir socialinės 
apsaugos sistemų) kompetencija;

Or. en

Pakeitimas 6
Franziska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. be to, ragina ES aktyviau palaikyti 
politinį dialogą ir aktyviau 
bendradarbiauti su BRICS siekiant 
įvykdyti pasaulinių finansų ir ekonomikos 
valdysenos institucijų, t. y. Bretton 
Woods institucijų, reformą, kurios tikslas 
– užtikrinti platų atstovavimą visoms 
valstybėms narėms, kartu atspindint 
ekonominės galios pokyčius;

Or. en

Pakeitimas 7
Franziska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. pabrėžia, kaip svarbu įtraukti BRICS 
šalis į klimato kaitos klausimų sprendimą 
ir priversti jas imtis atsakingo vaidmens 
tarptautinėse derybose dėl klimato;
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Or. en

Pakeitimas 8
Franziska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad ES privalo apsispręsti, ar ji 
norėtų sukurti glaudesnius ryšius su 
BRICS; pripažįsta, kad tokiu atveju tektų 
ieškoti kompromisų: ES turėtų susitaikyti 
su tuo, kad tos šalys nebūtinai priims 
privalomus įsipareigojimus ir institucinę 
tvarką, kuriems ES teikia pirmenybę;

2. mano, kad ES turėtų sukurti glaudžius 
ryšius su BRICS; pažymi, kad jeigu ES 
nuspręstų toliau gilinti bendradarbiavimą 
su BRICS šalimis apibrėždama dvišalius 
bendrai rūpimus klausimus, tai neturėtų 
būti veiksmingo daugiašališkumo 
kompromisas, atsižvelgiant į tai, kad tos 
šalys nebūtinai priims privalomus 
įsipareigojimus ir institucinę tvarką, 
kuriems ES teikia pirmenybę;

Or. en

Pakeitimas 9
Ricardo Cortés Lastra, Enrique Guerrero Salom

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad ES privalo apsispręsti, ar ji 
norėtų sukurti glaudesnius ryšius su 
BRICS; pripažįsta, kad tokiu atveju tektų 
ieškoti kompromisų: ES turėtų susitaikyti 
su tuo, kad tos šalys nebūtinai priims 
privalomus įsipareigojimus ir institucinę 
tvarką, kuriems ES teikia pirmenybę;

2. mano, kad ES privalo sukurti 
glaudesnius ryšius su BRICS, net 
atsižvelgiant į tai, kad ES ir tų šalių 
požiūris į privalomus įsipareigojimus ir 
institucinę tvarką nebūtinai visada 
sutampa;

Or. es
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Pakeitimas 10
Birgit Schnieber-Jastram

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad ES privalo apsispręsti, ar ji 
norėtų sukurti glaudesnius ryšius su 
BRICS; pripažįsta, kad tokiu atveju tektų 
ieškoti kompromisų: ES turėtų susitaikyti 
su tuo, kad tos šalys nebūtinai priims 
privalomus įsipareigojimus ir institucinę 
tvarką, kuriems ES teikia pirmenybę;

2. mano, kad ES privalo apsispręsti, ar ji 
norėtų sukurti glaudesnius ryšius su 
BRICS; pripažįsta, kad tokiu atveju tektų 
ieškoti kompromisų: ES turėtų susitaikyti 
su tuo, kad tos šalys nebūtinai priims 
privalomus įsipareigojimus ir institucinę 
tvarką, kuriems ES teikia pirmenybę; taip 
pat mano, kad BRICS šalių paramą 
veiksmingam daugiašališkumui būtų 
galima užsitikrinti mainais į tvirtesnį 
atstovavimą atitinkamose tarptautinėse 
institucijose; primygtinai teigia, kad 
BRICS šalių keliami iššūkiai turėtų būti 
laikomi ne problema, o galimybe;

Or. en

Pakeitimas 11
Michael Cashman

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad ES privalo apsispręsti, ar ji 
norėtų sukurti glaudesnius ryšius su 
BRICS; pripažįsta, kad tokiu atveju tektų 
ieškoti kompromisų: ES turėtų susitaikyti 
su tuo, kad tos šalys nebūtinai priims 
privalomus įsipareigojimus ir institucinę 
tvarką, kuriems ES teikia pirmenybę;

2. mano, kad ES turėtų suformuluoti 
poziciją dėl glaudesnių ryšių su BRICS; 
pripažįsta, kad tokiu atveju tektų ieškoti 
kompromisų: ES turėtų susitaikyti su tuo, 
kad tos šalys nebūtinai priims privalomus 
įsipareigojimus ir institucinę tvarką, 
kuriems ES teikia pirmenybę;

Or. en
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Pakeitimas 12
Birgit Schnieber-Jastram

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina ES išsaugoti įmonių socialinės 
atsakomybės standartus net ir susiduriant 
su didesne konkurencija dėl išteklių, kad 
būtų garantuotas teisinis saugumas ir 
tvari ilgalaikė partnerystė;

Or. en

Pakeitimas 13
Franziska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. mano, kad „veiksmingas 
daugiašališkumas“ ir glaudesnis veiksmų 
koordinavimas daugiašaliuose forumuose 
siekiant spręsti pasaulinės valdysenos 
klausimus turėtų likti artimesnės 
partnerystės su BRICS šalimis pagrindas; 
labiausiai rekomenduoja ES stengtis 
įtraukti minėtąsias šalis į šios srities 
veiklą;

Or. en

Pakeitimas 14
Birgit Schnieber-Jastram

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. teigiamai vertina antrą Bendros 
Afrikos ir ES strategijos veiksmų planą 
(2011–2013 m.), kuriame numatyta 
mokyti geriausios patirties, kaip derėtis 
dėl mineralinių išteklių sutarčių, ir 
skatinti mokslinį bendradarbiavimą 
kasybos sektoriuje, nes iniciatyva EITI ir 
kitos panašios iniciatyvos turės poveikį tik 
ilguoju laikotarpiu, o kai kurios BRICS 
šalys jose dar nedalyvauja;

Or. en

Pakeitimas 15
Birgit Schnieber-Jastram

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją apibrėžti specifines 
bendradarbiavimo su BRICS sritis 
vystymosi politikos srityje, pvz., 
bendradarbiavimo kovojant su AIDS, nes 
tai ne tik svarbu Kinijai ir kitoms BRICS 
šalims, bet ir sutelkia jų vystomąjį 
bendradarbiavimą;

3. ragina Komisiją apibrėžti specifines 
bendradarbiavimo su BRICS sritis 
vystymosi politikos srityje, pvz., 
bendradarbiavimo kovojant su AIDS, nes 
tai ne tik svarbu Kinijai ir kitoms BRICS 
šalims, bet ir sutelkia jų vystomąjį 
bendradarbiavimą, bendradarbiavimą 
mažinant klimato kaitą ir prisitaikant prie 
jos ar bendradarbiavimą su Brazilija 
žemės ūkio vystymosi aspektais; be to, 
pabrėžia, kad dialogai dėl biudžeto 
paramos ir gebėjimų stiprinimo Afrikos 
šalyse pasirodė esantys produktyvūs – 
diskusijos su BRICS šalimis 
suintensyvėjo;

Or. en

Pakeitimas 16
Franziska Keller
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Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją apibrėžti specifines 
bendradarbiavimo su BRICS sritis 
vystymosi politikos srityje, pvz., 
bendradarbiavimo kovojant su AIDS, nes 
tai ne tik svarbu Kinijai ir kitoms BRICS 
šalims, bet ir sutelkia jų vystomąjį 
bendradarbiavimą;

3. ragina Komisiją apibrėžti specifines 
bendradarbiavimo su BRICS sritis 
vystymosi politikos srityje, pvz., 
bendradarbiavimo sveikatos apsaugos 
sektoriuje, įskaitant būtinųjų sveikatos 
priežiūros paslaugų ir infrastruktūros 
prieinamumą, kovą su AIDS ir kt., nes tai 
ne tik svarbu Kinijai ir kitoms BRICS 
šalims, bet ir sutelkia jų vystomąjį 
bendradarbiavimą;

Or. en

Pakeitimas 17
Corina Creţu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją apibrėžti specifines 
bendradarbiavimo su BRICS sritis 
vystymosi politikos srityje, pvz., 
bendradarbiavimo kovojant su AIDS, nes 
tai ne tik svarbu Kinijai ir kitoms BRICS 
šalims, bet ir sutelkia jų vystomąjį 
bendradarbiavimą;

3. ragina Komisiją apibrėžti specifines 
bendradarbiavimo su BRICS sritis 
vystymosi politikos srityje, pvz., 
bendradarbiavimo kovojant su korupcija, 
skurdu, miestų ir kaimų skirtumais ir 
AIDS, nes tai ne tik svarbu Kinijai ir 
kitoms BRICS šalims, bet ir sutelkia jų 
vystomąjį bendradarbiavimą;

Or. en

Pakeitimas 18
Michael Cashman, Norbert Neuser

Nuomonės projektas
3 dalis



PE475.916v01-00 12/15 AM\883277LT.doc

LT

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją apibrėžti specifines 
bendradarbiavimo su BRICS sritis 
vystymosi politikos srityje, pvz., 
bendradarbiavimo kovojant su AIDS, nes 
tai ne tik svarbu Kinijai ir kitoms BRICS 
šalims, bet ir sutelkia jų vystomąjį 
bendradarbiavimą;

3. pabrėžia, kad pagalbos veiksmingumo 
principų laikymosi nauda aktuali ir 
kylančios ekonomikos šalių pagalbos 
teikėjams, ir ragina Komisiją apibrėžti 
specifines bendradarbiavimo su BRICS 
sritis vystymosi politikos srityje, pvz., 
bendradarbiavimo kovojant su AIDS, nes 
tai ne tik svarbu Kinijai ir kitoms BRICS 
šalims, bet ir sutelkia jų vystomąjį 
bendradarbiavimą;

Or. en

Pakeitimas 19
Franziska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. primygtinai teigia, kad reikia 
atnaujinti politinį dialogą su BRICS 
šalimis dėl žmogaus teisių laikymosi, 
socialinių ir aplinkosaugos standartų; 
šiuo požiūriu primena, kad norint pasiekti 
Tūkstantmečio vystymosi tikslus (TVT) 
būtina laikytis pagrindinių darbo 
standartų (PDS) ir TDO deramo darbo 
darbotvarkės, nes tai turi teigiamą poveikį 
šalies ekonomikai – užtikrinamas 
socialinis-politinis stabilumas ir keliamas 
šalies darbo jėgos gebėjimų lygis;

Or. en

Pakeitimas 20
Franziska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
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Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. pažymi, kad BRICS šalys tapo 
svarbiomis veikėjomis išorės pagalbos 
srityje, kartais netgi kyla klausimas dėl 
finansuojamų projektų tvarumo; ragina 
ES įkalbėti BRICS patvirtinti Ekvatoriaus 
principus, savanoriškus standartus, pagal 
kuriuos nustatoma, vertinama ir valdoma 
socialinė ir ekologinė projektų 
finansavimo rizika;

Or. en

Pakeitimas 21
Birgit Schnieber-Jastram

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pažymi, kad didinti finansavimo 
srautų skaidrumą, užtikrinti projektų 
įgyvendinimo pasiūlymų tarpusavio 
konkurenciją ir išsamiai įvertinti 
makroekonominį finansavimo poveikį 
vystymosi politikos srityje naudinga ir 
mažas pajamas gaunančioms šalims, ir 
BRICS, ir ES;

Or. en

Pakeitimas 22
Birgit Schnieber-Jastram

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. siūlo, kad būtų iš naujo įvertintas ES 
skiriamas dėmesys pagalbos 
veiksmingumui, nes nauji pagalbos 
teikėjai teikia pirmenybę principui 
„vystymosi veiksmingumas“ (kuris 
pabrėžia vystymosi politikos ir pagalbos 
rezultatus); mano, kad „vystymosi 
veiksmingumo“ principas galėtų ne tik 
sudaryti progą gilesniam ES ir BRICS 
dialogui, bet ir suteikti galimybę pačiai ES 
sustiprinti politikos vystymosi labui darnos 
principą, įtvirtintą SESV 208 straipsnyje.

5. siūlo, kad ES skiriamas dėmesys 
pagalbos veiksmingumui apimtų ir 
principą „vystymosi veiksmingumas“ (t. y. 
vystymosi politikos ir pagalbos rezultatus), 
nes šiam principui pirmenybę teikia nauji 
pagalbos teikėjai; mano, kad „vystymosi 
veiksmingumo“ principas galėtų ne tik 
sudaryti progą gilesniam ES ir BRICS 
dialogui, bet ir suteikti galimybę pačiai ES 
sustiprinti politikos vystymosi labui darnos 
principą, įtvirtintą SESV 208 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 23
Corina Creţu

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina BRICS šalis imtis jų dalį 
pasauliniame BVP atitinkančio vaidmens 
vykdant tarptautinę vystymosi politiką;

Or. ro

Pakeitimas 24
Ricardo Cortés Lastra, Enrique Guerrero Salom

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina ES ir valstybes nares remti 
Pietų šalių bendradarbiavimo iniciatyvas 
ir dalyvauti trišalio bendradarbiavimo 
projektuose, kuriuose dalyvauja BRICS.
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Or. es

Pakeitimas 25
Franziska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pažymi, kad BRICS nėra EBPO narės, 
todėl jos nesusijusios su EBPO paramos 
vystymuisi normomis ir EBPO gairėmis 
dėl eksporto kreditų finansavimo, 
kuriomis ribojama susieta pagalba, 
reguliuojama kreditavimo praktika, 
reikalaujama keistis informacija, o 
finansavimo veiklai taikomi socialiniai, 
aplinkosaugos ir valdysenos standartai;

Or. en


