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Grozījums Nr. 1
Ricardo Cortés Lastra, Enrique Guerrero Salom

Atzinuma projekts
B apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

B. tā kā, neskatoties uz neseno ievērojamo 
ekonomisko attīstību lielākajā daļā BRICS 
valstu, šīs valstis saskaņā ar Pasaules 
Banku ir ar vislielāko nabadzības 
koncentrāciju pasaulē (piemēram, Ķīnā 207 
miljoni cilvēku iztiek ar mazāk nekā 1,25 
dolāriem dienā, kamēr Indijā — 41,6 % no 
visiem iedzīvotājiem);

B. tā kā, neskatoties uz neseno ievērojamo 
ekonomisko attīstību lielākajā daļā BRIC 
valstu, šīs valstis saskaņā ar Pasaules 
Banku ir ar vislielāko nabadzības 
koncentrāciju pasaulē (piemēram, Ķīnā 207 
miljoni cilvēku iztiek ar mazāk nekā 1,25 
dolāriem dienā, kamēr Indijā — 41,6 % no 
visiem iedzīvotājiem); tā kā tas liecina, ka 
vairumā gadījumu strauja ekonomikas 
izaugsme palielina arī nevienlīdzību un 
tādēļ šajās valstīs joprojām ir 
nepieciešama attīstības politika, kurā tiktu 
paredzēts atbalsts nabadzīgākajiem un 
drošības tīklu veidošana;

Or. es

Grozījums Nr. 2
Franziska Keller
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzīmē, ka BRICS valstis ir pārāk 
atšķirīgas, lai ES pret tām plānotu vienotu 
politiku; tā vietā iesaka, ka ES ir jāmēģina 
atrast saskaņotus modeļus un BRICS 
interešu jomas (tehnisko sadarbību un 
palīdzību, tiesību aktu saskaņošanu utt.), 
kas ES ļautu kļūt par galveno BRICS 
partneri un izmantot savas salīdzinošās 
priekšrocības, tādas kā mūsdienīgu tiesību 
aktu izstrāde vides jomā, pieredze 
reģionālajā sadarbībā un sociālās 

1. atzīmē, ka BRIC valstis ir pārāk 
atšķirīgas, lai ES pret tām plānotu vienotu 
politiku; tomēr iesaka — kamēr ES ir 
jāmēģina atrast saskaņotus modeļus un 
BRIC interešu jomas (tehnisko sadarbību 
un palīdzību, tiesību aktu saskaņošanu 
utt.), kas ES ļautu kļūt par galveno BRIC 
partneri un izmantot savas salīdzinošās 
priekšrocības, tādas kā mūsdienīgu tiesību 
aktu izstrāde vides jomā, pieredze 
reģionālajā sadarbībā un sociālās 
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nevienlīdzības mazināšanas sistēmu 
veidošanā (piemēram, efektīvas nodokļu un 
sociālās aizsardzības sistēmas);

nevienlīdzības mazināšanas sistēmu 
veidošanā (piemēram, efektīvas nodokļu un 
sociālās aizsardzības sistēmas), ES 
jācenšas vairāk iesaistīt BRIC valstis 
daudzpusējā sadarbībā, lai risinātu 
globālas problēmas, piemēram, saistībā ar 
klimata pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību 
(Rio + 20 ietvaros), nabadzības 
apkarošanu utt.;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Birgit Schnieber-Jastram

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzīmē, ka BRICS valstis ir pārāk 
atšķirīgas, lai ES pret tām plānotu vienotu 
politiku; tā vietā iesaka, ka ES ir jāmēģina 
atrast saskaņotus modeļus un BRICS 
interešu jomas (tehnisko sadarbību un 
palīdzību, tiesību aktu saskaņošanu utt.), 
kas ES ļautu kļūt par galveno BRICS 
partneri un izmantot savas salīdzinošās 
priekšrocības, tādas kā mūsdienīgu tiesību 
aktu izstrāde vides jomā, pieredze 
reģionālajā sadarbībā un sociālās 
nevienlīdzības mazināšanas sistēmu 
veidošanā (piemēram, efektīvas nodokļu un 
sociālās aizsardzības sistēmas);

1. atzīmē, ka BRIC valstis ir pārāk 
atšķirīgas, lai ES pret tām plānotu vienotu 
politiku; tā vietā iesaka ES mēģināt atrast 
saskaņotus modeļus un BRIC interešu 
jomas (tehnisko sadarbību un palīdzību, 
tiesību aktu saskaņošanu utt.), kas ES ļautu 
kļūt par galveno BRIC partneri un izmantot 
savas salīdzinošās priekšrocības, tādas kā 
mūsdienīgu tiesību aktu izstrāde vides 
jomā, pieredze reģionālajā sadarbībā un 
sociālās nevienlīdzības mazināšanas 
sistēmu veidošanā (piemēram, efektīvas 
nodokļu un sociālās aizsardzības sistēmas); 
apzinās, ka BRIC ir spēcīgāks ekonomisks 
grupējums un piemērotāks tam, lai 
risinātu globālus politikas un ekonomikas 
jautājumus, jo IBSA valstis (Indija, 
Brazīlija un Dienvidāfrika) jau ir 
ieviesušas mehānismus, kā risināt 
sociālekonomiskus un attīstības 
jautājumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 4
Ricardo Cortés Lastra, Enrique Guerrero Salom

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzīmē, ka BRICS valstis ir pārāk 
atšķirīgas, lai ES pret tām plānotu vienotu 
politiku; tā vietā iesaka, ka ES ir jāmēģina 
atrast saskaņotus modeļus un BRICS 
interešu jomas (tehnisko sadarbību un 
palīdzību, tiesību aktu saskaņošanu utt.), 
kas ES ļautu kļūt par galveno BRICS 
partneri un izmantot savas salīdzinošās 
priekšrocības, tādas kā mūsdienīgu tiesību 
aktu izstrāde vides jomā, pieredze 
reģionālajā sadarbībā un sociālās 
nevienlīdzības mazināšanas sistēmu 
veidošanā (piemēram, efektīvas nodokļu un 
sociālās aizsardzības sistēmas);

1. atzīmē, ka BRIC valstis ir pārāk 
atšķirīgas, lai ES pret tām plānotu vienotu 
politiku, un mudina izveidot jaunu un 
diferencētu attīstības sadarbību; iesaka ES 
mēģināt atrast saskaņotus modeļus un 
BRIC interešu jomas (tehnisko sadarbību 
un palīdzību, tiesību aktu saskaņošanu 
utt.), kas ES ļautu kļūt par galveno BRIC 
partneri un izmantot savas salīdzinošās 
priekšrocības, tādas kā mūsdienīgu tiesību 
aktu izstrāde vides jomā, pieredze 
reģionālajā sadarbībā un sociālās 
nevienlīdzības mazināšanas sistēmu 
veidošanā (piemēram, efektīvas nodokļu un 
sociālās aizsardzības sistēmas);

Or. es

Grozījums Nr. 5
Michael Cashman

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzīmē, ka BRICS valstis ir pārāk 
atšķirīgas, lai ES pret tām plānotu vienotu 
politiku; tā vietā iesaka, ka ES ir jāmēģina 
atrast saskaņotus modeļus un BRICS 
interešu jomas (tehnisko sadarbību un 
palīdzību, tiesību aktu saskaņošanu utt.), 
kas ES ļautu kļūt par galveno BRICS 
partneri un izmantot savas salīdzinošās 
priekšrocības, tādas kā mūsdienīgu tiesību 
aktu izstrāde vides jomā, pieredze 
reģionālajā sadarbībā un sociālās 
nevienlīdzības mazināšanas sistēmu 

1. atzīmē, ka BRIC valstis ir pārāk 
atšķirīgas, lai ES pret tām plānotu vienotu 
politiku; tā vietā iesaka ES mēģināt atrast 
saskaņotus modeļus un BRIC interešu 
jomas (tehnisko sadarbību un palīdzību, 
tiesību aktu saskaņošanu utt.), kas ES ļautu 
kļūt par galveno BRIC partneri un 
maksimāli izmantot savas salīdzinošās 
priekšrocības, tādas kā mūsdienīgu tiesību 
aktu izstrāde vides jomā, pieredze 
reģionālajā sadarbībā un sociālās 
nevienlīdzības mazināšanas sistēmu 
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veidošanā (piemēram, efektīvas nodokļu un 
sociālās aizsardzības sistēmas);

veidošanā (piemēram, efektīvas nodokļu un 
sociālās aizsardzības sistēmas);

Or. en

Grozījums Nr. 6
Franziska Keller
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a tāpat aicina ES uzlabot politisko 
dialogu un sadarbību ar BRIC, lai 
turpinātu reformēt globālās finanšu un 
ekonomikas pārvaldības iestādes, proti, 
Bretonvudsas sistēmas iestādes, ar mērķi 
nodrošināt visu sistēmas dalībvalstu plašu 
pārstāvību, vienlaikus ņemot vērā 
izmaiņas valstu ekonomiskajā 
nozīmīgumā;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Franziska Keller
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b uzsver, ka ir svarīgi iesaistīt BRIC 
klimata pārmaiņu jautājuma risināšanā 
un likt uzņemties atbildīgu lomu 
starptautiskajās sarunās par klimatu;

Or. en
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Grozījums Nr. 8
Franziska Keller
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka ES ir jāizlemj, vai tā vēlas 
veidot ciešākas attiecības ar BRICS; atzīst 
kompromisus, ko tas varētu ietvert, tostarp 
to, ka ES būs jāpieņem, ka tās prioritāte, 
proti, saistošas apņemšanās un 
institucionalizēti režīmi visdrīzāk nebūs arī 
šo valstu prioritāte;

2. uzskata, ka ES būtu jāveido ciešākas 
attiecības ar BRIC; norāda — ja ES izlemj 
turpināt padziļināt sadarbību ar BRIC, 
nosakot kopējo interešu divpusējos 
jautājumus, tajā nevajadzētu pieļaut 
kompromisus efektīvas daudzpusējās 
sadarbības dēļ, jo ES prioritāte, proti, 
obligātas saistības un institucionalizēti 
režīmi, visdrīzāk nebūs arī šo valstu 
prioritāte;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Ricardo Cortés Lastra, Enrique Guerrero Salom

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka ES ir jāizlemj, vai tā vēlas 
veidot ciešākas attiecības ar BRICS; atzīst 
kompromisus, ko tas varētu ietvert, tostarp 
to, ka ES būs jāpieņem, ka tās prioritāte, 
proti, saistošas apņemšanās un 
institucionalizēti režīmi visdrīzāk nebūs 
arī šo valstu prioritāte;

2. uzskata, ka ES ir jāveido ciešākas 
attiecības ar BRIC, pat ņemot vērā to, ka 
ES un BRIC valstu redzējums attiecībā uz 
obligātām saistībām un 
institucionalizētiem režīmiem visdrīzāk ne 
vienmēr būs tāds pats;

Or. es

Grozījums Nr. 10
Birgit Schnieber-Jastram
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Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka ES ir jāizlemj, vai tā vēlas 
veidot ciešākas attiecības ar BRICS; atzīst 
kompromisus, ko tas varētu ietvert, tostarp 
to, ka ES būs jāpieņem, ka tās prioritāte, 
proti, saistošas apņemšanās un 
institucionalizēti režīmi visdrīzāk nebūs arī 
šo valstu prioritāte;

2. uzskata, ka ES ir jāizlemj, vai tā vēlas 
veidot ciešākas attiecības ar BRIC; atzīst 
kompromisus, ko tas varētu ietvert, tostarp 
to, ka ES būs jāpieņem, ka tās prioritāte, 
proti, obligātas saistības un 
institucionalizēti režīmi, visdrīzāk nebūs 
arī šo valstu prioritāte; uzskata arī, ka 
BRIC atbalstu efektīvām daudzpusējām 
attiecībām varētu saņemt apmaiņā pret šo 
valstu lielāku pārstāvniecību attiecīgās 
starptautiskās institūcijās; uzstāj, ka 
risināmie jautājumi, ko radījusi BRIC 
izaugsme, ir jāuzskata par iespēju, nevis 
problēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Michael Cashman

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka ES ir jāizlemj, vai tā vēlas 
veidot ciešākas attiecības ar BRICS; atzīst 
kompromisus, ko tas varētu ietvert, tostarp 
to, ka ES būs jāpieņem, ka tās prioritāte, 
proti, saistošas apņemšanās un 
institucionalizēti režīmi visdrīzāk nebūs arī 
šo valstu prioritāte;

2. uzskata, ka ES ir jāformulē sava nostāja 
jautājumā par ciešākām attiecībām ar 
BRIC; atzīst kompromisus, ko tas varētu 
ietvert, tostarp to, ka ES būs jāpieņem, ka 
tās prioritāte, proti, obligātas saistības un 
institucionalizēti režīmi, visdrīzāk nebūs 
arī šo valstu prioritāte;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Birgit Schnieber-Jastram
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Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a aicina ES aizstāvēt uzņēmumu 
sociālās atbildības standartus pat 
pastiprinātas konkurences uz resursiem 
apstākļos, lai garantētu tiesisko drošību 
un ilgtspējīgu ilgtermiņa partnerību;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Franziska Keller
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzskata, ka „efektīvai daudzpusējībai” 
un labākai koordinēšanai daudzpusējos 
forumos, kuros risina globālās 
pārvaldības jautājumus, vajadzētu palikt 
partnerattiecību ar BRIC valstīm centrā; 
jo īpaši ierosina ES turpināt centienus 
iesaistīt šīs valstis sadarbībā šajā virzienā;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Birgit Schnieber-Jastram

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b atzinīgi vērtē iniciatīvas kontekstā ar 
kopējās ES – Āfrikas stratēģijas otro 
rīcības plānu 2011.–2013. gadam, 
sniedzot apmācību par labāko praksi 
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sarunās par nolīgumiem attiecībā uz 
minerālu ieguvi un stiprinot zinātnisko 
sadarbību ieguves rūpniecībā, jo tādas 
iniciatīvas kā EITI stāsies spēkā tikai 
tālākā nākotnē un dažas BRIC valstis 
tajās vēl nepiedalās;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Birgit Schnieber-Jastram

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju definēt īpašas 
sadarbības jomas ar BRICS valstīm 
attīstības politikas jomā, piemēram, 
sadarbību cīņā pret AIDS, kas ir svarīgi ne 
tikai Ķīnai un citām BRICS valstīm 
atsevišķi, bet nozīmē arī šo valstu 
pievēršanos savstarpējai sadarbībai 
attīstības jomā;

3. aicina Komisiju definēt īpašas 
sadarbības jomas ar BRIC valstīm attīstības 
politikas jomā, piemēram, sadarbību cīņā 
pret AIDS, kas ir svarīgi ne tikai Ķīnai un 
citām BRIC valstīm atsevišķi, bet nozīmē 
arī šo valstu pievēršanos savstarpējai 
sadarbībai attīstības jomā, sadarbībai ar 
mērķi mazināt klimata pārmaiņas un 
pielāgoties tām vai sadarbībai ar Brazīliju 
tādā attīstības dimensijā kā 
lauksaimniecība; uzsver arī to, ka dialogi 
kontekstā ar budžeta atbalstu un spēju 
veidošanu Āfrikas valstīs ir izrādījušies 
produktīvi attiecībā uz pastiprinātām 
diskusijām ar BRIC;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Franziska Keller
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju definēt īpašas 
sadarbības jomas ar BRICS valstīm 
attīstības politikas jomā, piemēram, 
sadarbību cīņā pret AIDS, kas ir svarīgi ne 
tikai Ķīnai un citām BRICS valstīm 
atsevišķi, bet nozīmē arī šo valstu 
pievēršanos savstarpējai sadarbībai 
attīstības jomā;

3. aicina Komisiju definēt īpašas 
sadarbības jomas ar BRIC valstīm attīstības 
politikas jomā, piemēram, sadarbību 
veselības aprūpes nozarē, tostarp saistībā 
ar piekļuvi veselības aprūpes 
pamatpakalpojumiem un infrastruktūrai, 
cīņā pret AIDS utt., kas ir svarīgi ne tikai 
Ķīnai un citām BRIC valstīm atsevišķi, bet 
nozīmē arī šo valstu pievēršanos 
savstarpējai sadarbībai attīstības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Corina Creţu

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju definēt īpašas 
sadarbības jomas ar BRICS valstīm 
attīstības politikas jomā, piemēram, 
sadarbību cīņā pret AIDS, kas ir svarīgi ne 
tikai Ķīnai un citām BRICS valstīm 
atsevišķi, bet nozīmē arī šo valstu 
pievēršanos savstarpējai sadarbībai 
attīstības jomā;

3. aicina Komisiju definēt īpašas 
sadarbības jomas ar BRIC valstīm attīstības 
politikas jomā, piemēram, sadarbību cīņā 
pret korupciju, nabadzību, atšķirībām 
starp dzīvi pilsētās un laukos un AIDS, 
kas ir svarīgi ne tikai Ķīnai un citām BRIC 
valstīm atsevišķi, bet nozīmē arī šo valstu 
pievēršanos savstarpējai sadarbībai 
attīstības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Michael Cashman, Norbert Neuser

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju definēt īpašas 
sadarbības jomas ar BRICS valstīm 
attīstības politikas jomā, piemēram, 
sadarbību cīņā pret AIDS, kas ir svarīgi ne 
tikai Ķīnai un citām BRICS valstīm 
atsevišķi, bet nozīmē arī šo valstu 
pievēršanos savstarpējai sadarbībai 
attīstības jomā;

3. uzsver, ka palīdzības efektivitātes 
principu pieņemšanas priekšrocības ir 
svarīgas arī jaunajiem donoriem, un 
aicina Komisiju definēt īpašas sadarbības 
jomas ar BRIC valstīm attīstības politikas 
jomā, piemēram, sadarbību cīņā pret AIDS, 
kas ir svarīgi ne tikai Ķīnai un citām BRIC 
valstīm atsevišķi, bet nozīmē arī šo valstu 
pievēršanos savstarpējai sadarbībai 
attīstības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Franziska Keller
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzstāj uz vajadzību atjaunināt 
politisko dialogu ar BRIC valstīm 
jautājumos par cilvēktiesību, sociālo un 
vides standartu ievērošanu; šajā sakarībā 
atgādina, ka darba pamatstandartu 
ievērošanai un SDO pienācīga darba 
nodrošināšanas programmai ir būtiska 
nozīme TAM sasniegšanā, jo tās pozitīvi 
ietekmē valsts ekonomiku, nodrošinot 
sociālpolitisko stabilitāti un paaugstinot 
darbaspēka prasmju līmeni valstī;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Franziska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
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Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b norāda, ka BRIC valstis ir kļuvušas 
par nopietnām dalībniecēm ārējās 
palīdzības jomā, dažreiz radot jautājumu 
par finansēto projektu ilgtspējību; aicina 
ES iesaistīt BRIC darbībās, ar kurām 
atbalsta Ekvatora principus, kas ir 
brīvprātīgi pieņemtu standartu kopums, ar 
kuru nosaka, novērtē un pārvalda 
sociālos un vides riskus projektu 
finansēšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Birgit Schnieber-Jastram

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a norāda, ka finanšu plūsmu 
pārredzamības uzlabošana, konkurējošu 
cenu piedāvāšana projektos un 
finansējuma makroekonomiskās ietekmes 
pilnīgs novērtējums attīstības politikas 
jomā ir valstu ar zemiem ienākumiem, 
BRIC un ES interesēs;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Birgit Schnieber-Jastram

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. ierosina, pārvērtēt ES pievēršanos 
„atbalsta efektivitātei”, jo „attīstības 
efektivitāte” (kas ir orientēta uz attīstības 
politikas un sadarbības iznākumiem un 
rezultātiem) ir jauno donorvalstu 
vislabprātāk izvēlētā koncepcija; uzskata, 
ka „attīstības efektivitātes” koncepcija 
tādējādi varētu sniegt ne tikai iespēju 
būtiskākam ES un BRICS dialogam, bet arī 
iespēju pašā Eiropas Savienībā stiprināt 
attīstības politikas saskaņošanu, kā noteikts 
LESD 208. pantā.

5. ierosina papildināt ES pievēršanos 
„atbalsta efektivitātei” ar pievēršanos 
„attīstības efektivitātei” (proti, attīstības 
politikas un palīdzības rezultātiem), kas ir 
jauno donorvalstu vislabprātāk izvēlētā 
koncepcija; uzskata, ka „attīstības 
efektivitātes” koncepcija tādējādi varētu 
sniegt ne tikai iespēju būtiskākam ES un 
BRIC dialogam, bet arī iespēju pašā 
Eiropas Savienībā stiprināt attīstības 
politikas saskaņošanu, kā noteikts LESD 
208. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Corina Creţu

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina BRIC starptautiskajā attīstības 
politikā uzņemties lomu, kas būtu 
proporcionāla šo valstu daļai vispasaules 
IKP;

Or. ro

Grozījums Nr. 24
Ricardo Cortés Lastra, Enrique Guerrero Salom

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a mudina ES un dalībvalstis atbalstīt 
„dienvidi – dienvidi” sadarbības 
iniciatīvas un piedalīties trīspusējas 
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sadarbības projektos, kuros piedalās 
BRIC;

Or. es

Grozījums Nr. 25
Franziska Keller
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a norāda — kamēr BRIC valstis vēl nav 
iestājušās ESAO, uz tām neattiecas ESAO 
normas attiecībā uz attīstības palīdzību un 
vadlīnijas par eksporta kredīta 
finansēšanu, kas ierobežo piesaistīto 
palīdzību, regulē kredītpraksi, pieprasa 
informācijas apmaiņu un nosaka 
finansēšanas sociālos, vides un 
pārvaldības standartus;

Or. en


