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Изменение 1
Richard Howitt

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава Европейския съюз да 
подкрепя принципите на контролирана 
и справедлива търговия, при отхвърляне 
на протекционизма или всеки друг опит 
за подкопаване на легитимните 
сравнителни предимства на 
развиващите се страни, които не 
нарушават правата на човека и 
профсъюзните права, но при прилагане 
на различно тълкуване на член XXIV на 
Договора за създаване на СТО, за да се 
даде възможност уязвими производства 
и други сектори да бъдат изключени от 
обхвата на търговските споразумения, 
когато това е оправдано;

1. призовава Европейския съюз да 
подкрепя принципите на контролирана 
и справедлива търговия, които 
характеризираха развитието на 
държавите, членуващи в него, и на 
успелите развиващи се страни, 
включително и на азиатските тигри, 
при отхвърляне на протекционизма или 
всеки друг опит за подкопаване на 
легитимните сравнителни предимства 
на развиващите се страни, които не 
нарушават правата на човека и 
профсъюзните права, но при прилагане 
на различно от сегашното тълкуване 
на член XXIV на Договора за създаване 
на СТО, за да се даде възможност 
уязвими производства и други сектори 
да бъдат изключени от обхвата на 
търговските споразумения, когато това е 
оправдано;

Or. en

Изменение 2
Martin Kastler

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава Европейския съюз да 
подкрепя принципите на контролирана 
и справедлива търговия, при отхвърляне 
на протекционизма или всеки друг опит 
за подкопаване на легитимните 

1. призовава Европейския съюз да 
подкрепя принципите на контролирана 
и справедлива търговия, при отхвърляне 
на протекционизма или всеки друг опит 
за подкопаване на легитимните 
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сравнителни предимства на 
развиващите се страни, които не 
нарушават правата на човека и 
профсъюзните права, но при прилагане 
на различно тълкуване на член XXIV 
на Договора за създаване на СТО, за да 
се даде възможност уязвими 
производства и други сектори да бъдат
изключени от обхвата на търговските 
споразумения, когато това е оправдано;

сравнителни предимства на 
развиващите се страни, които не 
нарушават правата на човека и 
профсъюзните права. Освен това 
следва да бъде създадена възможност 
уязвими производства и други сектори 
да бъдат изключвани от обхвата на 
търговските споразумения, когато това е 
оправдано; 

Or. de

Изменение 3
Joe Higgins

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава Европейския съюз да 
подкрепя принципите на контролирана 
и справедлива търговия, при отхвърляне 
на протекционизма или всеки друг опит 
за подкопаване на легитимните 
сравнителни предимства на 
развиващите се страни, които не 
нарушават правата на човека и 
профсъюзните права, но при прилагане 
на различно тълкуване на член XXIV на 
Договора за създаване на СТО, за да се 
даде възможност уязвими производства 
и други сектори да бъдат изключени от 
обхвата на търговските споразумения, 
когато това е оправдано;

1. призовава Европейския съюз да 
подкрепя принципите на контролирана 
и справедлива търговия, при отхвърляне 
на протекционизма, обслужващ 
интересите на големите европейски 
предприятия, или всеки друг опит за 
подкопаване на легитимните 
сравнителни предимства на 
развиващите се страни, които не 
нарушават правата на човека и 
профсъюзните права, но при прилагане 
на различно тълкуване на член XXIV на 
Договора за създаване на СТО, за да се 
даде възможност уязвими производства 
и други сектори да бъдат изключени от 
обхвата на търговските споразумения, 
когато това е оправдано;

Or. en
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Изменение 4
Veronica Lope Fontagné, Pablo Zalba Bidegain

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава Европейския съюз да 
подкрепя принципите на контролирана 
и справедлива търговия, при отхвърляне 
на протекционизма или всеки друг опит 
за подкопаване на легитимните 
сравнителни предимства на 
развиващите се страни, които не 
нарушават правата на човека и 
профсъюзните права, но при прилагане 
на различно тълкуване на член XXIV на 
Договора за създаване на СТО, за да се 
даде възможност уязвими производства 
и други сектори да бъдат изключени от 
обхвата на търговските споразумения, 
когато това е оправдано;

1. призовава Европейския съюз да 
подкрепя принципите на контролирана 
и справедлива търговия, при отхвърляне 
на протекционизма или всеки друг опит 
за подкопаване на легитимните 
сравнителни предимства на 
развиващите се страни, които не 
нарушават правата на човека и 
трудовите права, но при прилагане на 
различно тълкуване на член XXIV на 
Договора за създаване на СТО, за да се 
даде възможност уязвими производства 
и други сектори да бъдат изключени от 
обхвата на търговските споразумения, 
когато това е оправдано;

Or. en

Изменение 5
Martin Kastler

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. потвърждава, че всички търговски 
споразумения трябва да изискват от
всички страни да са ратифицирали и 
приложили на практика основните 
конвенции на Декларацията на 
Международната организация на труда 
(МОТ) за основните принципи и права и 
че главата относно устойчивото 
развитие има същия обвързващ 
статут като клаузите за достъп до 
пазара и е предмет на същия 

2. потвърждава, че във всички търговски 
споразумения трябва да бъде отделено 
необходимото внимание, за да се
гарантира, че всички страни са 
ратифицирали и приложили на практика 
основните конвенции на Декларацията 
на Международната организация на 
труда (МОТ) за основните принципи и 
права;
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механизъм за решаване на спорове;

Or. de

Изменение 6
Evelyn Regner

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. потвърждава, че всички търговски 
споразумения трябва да изискват от 
всички страни да са ратифицирали и
приложили на практика основните 
конвенции на Декларацията на 
Международната организация на труда 
(МОТ) за основните принципи и права и 
че главата относно устойчивото 
развитие има същия обвързващ статут 
като клаузите за достъп до пазара и е 
предмет на същия механизъм за 
решаване на спорове;

2. потвърждава, че всички търговски 
споразумения трябва да изискват от 
всички страни да са ратифицирали, 
изпълнили и приложили на практика 
основните конвенции на Декларацията 
на Международната организация на 
труда (МОТ) за основните принципи и 
права и че главата относно устойчивото 
развитие има същия обвързващ статут 
като клаузите за достъп до пазара и е 
предмет на същия механизъм за 
решаване на спорове;

Or. en

Изменение 7
Joe Higgins

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. потвърждава, че всички търговски 
споразумения трябва да изискват от 
всички страни да са ратифицирали и 
приложили на практика основните 
конвенции на Декларацията на 
Международната организация на труда 
(МОТ) за основните принципи и права и 
че главата относно устойчивото 
развитие има същия обвързващ статут 

2. потвърждава, че всички търговски 
споразумения трябва да изискват от 
всички страни да са ратифицирали и
приложили на практика поне основните 
конвенции на Декларацията на 
Международната организация на труда 
(МОТ) за основните принципи и права и 
че главата относно устойчивото 
развитие има същия обвързващ статут 
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като клаузите за достъп до пазара и е 
предмет на същия механизъм за 
решаване на спорове;

като клаузите за достъп до пазара и е 
предмет на същия механизъм за 
решаване на спорове;

Or. en

Изменение 8
Richard Howitt

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. настоява Комисията да продължава, 
успоредно с ефективната работа с МОТ 
и други органи - страни по договора, да 
изпълнява своето задължение да 
оценява въздействието на търговските 
преговори върху социалните и 
екологични права и върху правата на 
човека и в рамките на прозрачна 
процедура да съветва профсъюзите и 
НПО, работещи в сферата на околната 
среда и в социалната сфера, в процеса на 
договаряне и изпълнение на търговските 
споразумения, като им гарантира 
изрично право да сигнализират за 
нарушения;

3. настоява Комисията да продължава, 
успоредно с ефективната работа с МОТ 
и други органи - страни по договора, да 
изпълнява своето задължение да 
оценява въздействието на търговските 
преговори върху социалните и 
екологични права и върху правата на 
човека и в рамките на прозрачна 
процедура да съветва профсъюзите,
като признати социални партньори,
и НПО от ЕС и трети държави, 
работещи в сферата на околната среда и 
в социалната сфера, във всички етапи 
от процеса на договаряне и изпълнение 
на търговските споразумения, като им 
гарантира изрично право да 
сигнализират за нарушения, които да 
бъдат разгледани и по които да бъдат 
предприети действия от самата 
Комисия;

Or. en

Изменение 9
Sylvana Rapti

Проектостановище
Параграф 3
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Проектостановище Изменение

3. настоява Комисията да продължава, 
успоредно с ефективната работа с МОТ 
и други органи - страни по договора, да 
изпълнява своето задължение да 
оценява въздействието на търговските 
преговори върху социалните и 
екологични права и върху правата на 
човека и в рамките на прозрачна 
процедура да съветва профсъюзите и 
НПО, работещи в сферата на околната 
среда и в социалната сфера, в процеса 
на договаряне и изпълнение на 
търговските споразумения, като им 
гарантира изрично право да 
сигнализират за нарушения;

3. настоява Комисията да продължава, 
успоредно с ефективната работа с МОТ 
и други органи - страни по договора, да 
изпълнява своето задължение да 
оценява въздействието на търговските 
преговори върху социалните и 
екологични права и върху правата на 
човека, като обръща особено внимание 
на насърчаването на достойния труд 
за всички, и в рамките на прозрачна 
процедура да съветва профсъюзите и 
НПО, работещи в сферата на околната 
среда и в социалната сфера, в процеса 
на договаряне и изпълнение на 
търговските споразумения, като им 
гарантира изрично право да 
сигнализират за нарушения;

Or. el

Изменение 10
Veronica Lope Fontagné, Pablo Zalba Bidegain

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. настоява Комисията да продължава, 
успоредно с ефективната работа с МОТ 
и други органи - страни по договора, да 
изпълнява своето задължение да 
оценява въздействието на търговските 
преговори върху социалните и 
екологични права и върху правата на 
човека и в рамките на прозрачна 
процедура да съветва профсъюзите и 
НПО, работещи в сферата на 
околната среда и в социалната сфера,
в процеса на договаряне и изпълнение 
на търговските споразумения, като им 
гарантира изрично право да 
сигнализират за нарушения;

3. настоява Комисията да продължава, 
успоредно с ефективната работа с МОТ 
и други органи - страни по договора, да 
изпълнява своето задължение да 
оценява въздействието на търговските 
преговори върху социалните и 
екологични права и върху правата на 
човека и в рамките на прозрачна 
процедура да съветва 
заинтересованите страни в процеса 
на договаряне и изпълнение на 
търговските споразумения, като им 
гарантира изрично право да 
сигнализират за нарушения;
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Or. en

Изменение 11
Marian Harkin

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. настоява Комисията да продължава, 
успоредно с ефективната работа с МОТ 
и други органи - страни по договора, да 
изпълнява своето задължение да 
оценява въздействието на търговските 
преговори върху социалните и 
екологични права и върху правата на 
човека и в рамките на прозрачна 
процедура да съветва профсъюзите и 
НПО, работещи в сферата на околната 
среда и в социалната сфера, в процеса 
на договаряне и изпълнение на 
търговските споразумения, като им 
гарантира изрично право да 
сигнализират за нарушения;

3. настоява Комисията да продължава, 
успоредно с ефективната работа с МОТ 
и други органи - страни по договора, да 
изпълнява своето задължение да 
оценява въздействието на търговските 
преговори върху социалните и 
екологични права и върху правата на 
човека и в рамките на прозрачна 
процедура да съветва профсъюзите и 
НПО, работещи в сферата на околната 
среда и в социалната сфера, в процеса 
на договаряне и изпълнение на 
търговските споразумения, като им 
гарантира изрично право да изразяват 
загриженост или да повдигат 
възражения;

Or. en

Изменение 12
Richard Howitt

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава за сключване на бъдещи 
търговски споразумения и за 
преразглеждане на Общата система за 
преференции GSP+, за да се преодолеят 
слабостите в последователността, 
прозрачността и справедливостта на 
процедурите, като се прилагат ясни 
критерии по отношение на спазването в 

4. призовава за сключване на бъдещи 
търговски споразумения и за 
преразглеждане на Общата система за 
преференции GSP+, за да се преодолеят 
съществуващите слабости в 
последователността, прозрачността и 
справедливостта на процедурите, като 
се прилагат ясни критерии и 
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държавите-партньорки на трудовите 
права, на правата в областта на 
екологията и на правата на човека;

показатели по отношение на 
спазването в държавите-партньорки на 
трудовите права, на правата в областта 
на екологията и на правата на човека, в 
това число при необходимост 
конкретни препоръки за подобрения;

Or. en

Изменение 13
Richard Howitt

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приветства използването на оценки за 
въздействието върху устойчивостта, но 
осъжда факта, че не са предприети 
всички възможни действия въз основа 
на направените констатации, какъвто е 
случаят със Западна Африка и с 
Колумбия; подчертава, че ЕС 
разполага със средства за постигане на 
конкретни подобрения по отношение на 
трудовите права и правата на човека 
преди сключването на търговските 
споразумения, както и при тяхното 
изпълнение;

5. приветства използването на оценки за 
въздействието върху устойчивостта, но 
осъжда факта, че не са предприети 
всички възможни действия въз основа 
на направените констатации, какъвто е 
случаят със Западна Африка, със
средиземноморските страни и с 
Колумбия; призовава за по-широко 
прилагане на средствата, с които ЕС 
разполага, за постигане на конкретни 
подобрения по отношение на трудовите 
права и правата на човека преди 
сключването на търговските 
споразумения, както и при тяхното 
последващо изпълнение;

Or. en

Изменение 14
Joe Higgins

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. приветства използването на оценки за 
въздействието върху устойчивостта, но 
осъжда факта, че не са предприети 
всички възможни действия въз основа 
на направените констатации, какъвто е 
случаят със Западна Африка и с 
Колумбия; подчертава, че ЕС разполага 
със средства за постигане на конкретни 
подобрения по отношение на трудовите 
права и правата на човека преди 
сключването на търговските 
споразумения, както и при тяхното 
изпълнение;

5. приветства използването на оценки за 
въздействието върху устойчивостта, но 
осъжда факта, че не са предприети 
всички възможни действия въз основа 
на направените констатации, какъвто е 
случаят със Западна Африка и с 
Колумбия, държава, с която ЕС не 
следва да сключва търговски сделки 
предвид нарушаването на правата на 
човека, включително и безнаказаните 
убийства на много профсъюзни 
деятели; подчертава, че ЕС разполага 
със средства за постигане на конкретни 
подобрения по отношение на трудовите 
права и правата на човека преди 
сключването на търговските 
споразумения, както и при тяхното 
изпълнение;

Or. en

Изменение 15
Martin Kastler

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приветства използването на оценки за 
въздействието върху устойчивостта, но 
осъжда факта, че не са предприети 
всички възможни действия въз основа 
на направените констатации, 
какъвто е случаят със Западна 
Африка и с Колумбия; подчертава, че 
ЕС разполага със средства за постигане 
на конкретни подобрения по отношение 
на трудовите права и правата на човека 
преди сключването на търговските 
споразумения, както и при тяхното 
изпълнение;

5. приветства използването на оценки за 
въздействието върху устойчивостта; 
подчертава, че ЕС разполага със 
средства за постигане на конкретни 
подобрения по отношение на трудовите 
права и правата на човека преди 
сключването на търговските 
споразумения, както и при тяхното 
изпълнение;
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Or. de

Изменение 16
Veronica Lope Fontagné, Pablo Zalba Bidegain

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приветства използването на оценки за 
въздействието върху устойчивостта, но 
осъжда факта, че не са предприети 
всички възможни действия въз основа 
на направените констатации, 
какъвто е случаят със Западна 
Африка и с Колумбия; подчертава, че 
ЕС разполага със средства за постигане 
на конкретни подобрения по отношение 
на трудовите права и правата на човека 
преди сключването на търговските 
споразумения, както и при тяхното 
изпълнение;

5. приветства използването на оценки за 
въздействието върху устойчивостта; 
подчертава, че ЕС разполага със 
средства за постигане на конкретни 
подобрения по отношение на трудовите 
права и правата на човека преди 
сключването на търговските 
споразумения, както и при тяхното 
изпълнение;

Or. en

Изменение 17
Marian Harkin

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приветства използването на оценки за 
въздействието върху устойчивостта, но 
осъжда факта, че не са предприети 
всички възможни действия въз основа 
на направените констатации, какъвто е 
случаят със Западна Африка и с 
Колумбия; подчертава, че ЕС разполага 
със средства за постигане на конкретни 
подобрения по отношение на 
трудовите права и правата на човека 
преди сключването на търговските 

5. приветства използването на оценки за 
въздействието върху устойчивостта, но 
осъжда факта, че не са предприети 
всички възможни действия въз основа 
на направените констатации, какъвто е 
случаят със Западна Африка, с 
Колумбия и с по-широкия регион на 
Латинска Америка; подчертава, че ЕС 
разполага със средства за постигане на 
конкретни подобрения по отношение на  
правата на човека, стандартите в 
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споразумения, както и при тяхното 
изпълнение;

областта на трудовите 
правоотношения, устойчивото 
развитие и доброто управление преди 
сключването на търговските 
споразумения, както и при тяхното 
изпълнение;

Or. en

Изменение 18
Richard Howitt

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. признава, че действащите и бъдещите 
търговски споразумения се договарят в 
условията на икономическа депресия; че 
изнасянето на производство е причина 
за голяма част от загубата на работни 
места; и че посредством търговската 
политика ЕС следва да се стреми да 
предотврати голям или прекалено бърз 
спад на своя пазарен дял и на равнището 
на заетост във всички сектори;  
призовава търговските споразумения да 
се сключват, като се отчитат 
възможностите на Европейския фонд за 
приспособяване към глобализацията да 
предоставя адекватна помощ за 
преструктуриране;

6. признава, че действащите и бъдещите 
търговски споразумения се договарят в 
условията на икономическа депресия,
което според прогнозите ще увеличи 
броя на безработните в държавите 
от ОИСР с осем милиона за две 
години; че изнасянето на производство е 
причина за голяма част от загубата на 
работни места, например в Ирландия и 
Португалия (едно от всеки четири), 
Дания (едно от всеки шест), Естония 
и Словения (едно от всеки седем); и че 
посредством търговската политика ЕС 
следва да се стреми да предотврати 
голям или прекалено бърз спад на своя 
пазарен дял и на равнището на заетост 
във всички сектори; призовава 
търговските споразумения да се 
сключват, като се отчитат 
възможностите на Европейския фонд за 
приспособяване към глобализацията да 
предоставя адекватно равнище на
помощ за последващо
преструктуриране;

Or. en
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Изменение 19
Joe Higgins

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. признава, че действащите и бъдещите 
търговски споразумения се договарят в 
условията на икономическа депресия; че 
изнасянето на производство е причина 
за голяма част от загубата на работни 
места; и че посредством търговската 
политика ЕС следва да се стреми да 
предотврати голям или прекалено 
бърз спад на своя пазарен дял и на 
равнището на заетост във всички 
сектори; призовава търговските 
споразумения да се сключват, като се 
отчитат възможностите на 
Европейския фонд за приспособяване 
към глобализацията да предоставя 
адекватна помощ за 
преструктуриране;

6. признава, че действащите и бъдещите 
търговски споразумения се договарят в 
условията на икономическа депресия; че 
изнасянето на производството в 
търсене на по-големи печалби от 
страна на транснационалните 
предприятия е причина за голяма част 
от загубата на работни места, че 
политиките на ЕС са поощрили 
„надпреварата“ за най-ниски заплати 
и условия на труд на работниците, 
както се вижда в неотдавнашните 
решения на Съда на Европейския съюз 
по отношение на Швеция, Германия и 
Люксембург, и че Европейският фонд 
за приспособяване към глобализацията 
представлява един абсолютно 
незадоволителен отговор; призовава 
за одържавяването на големи 
предприятия, които са заплашени от 
значителна загуба на работни места, 
като се предприемат стъпки за 
поддържане на сътрудничество и за 
подпомагане на развиващите се 
страни;

Or. en

Изменение 20
Martin Kastler

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. признава, че действащите и бъдещите 
търговски споразумения се договарят в 

6. признава, че действащите и бъдещите 
търговски споразумения се договарят в 
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условията на икономическа депресия; че 
изнасянето на производство е причина 
за голяма част от загубата на работни 
места; и че посредством търговската 
политика ЕС следва да се стреми да 
предотврати голям или прекалено бърз 
спад на своя пазарен дял и на равнището 
на заетост във всички сектори; 
призовава търговските споразумения да 
се сключват, като се отчитат 
възможностите на Европейския фонд за 
приспособяване към глобализацията да 
предоставя адекватна помощ за 
преструктуриране;

условията на икономическа депресия; че 
изнасянето на производството може да 
включва и риск от загуба на работни 
места; и че посредством търговската 
политика ЕС следва да се стреми да 
предотврати голям или прекалено бърз 
спад на своя пазарен дял и на равнището 
на заетост във всички сектори; 
призовава търговските споразумения да 
се сключват, като се отчитат 
възможностите на Европейския фонд за 
приспособяване към глобализацията да 
предоставя адекватна помощ за 
преструктуриране;

Or. de

Изменение 21
Marian Harkin

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. признава, че действащите и бъдещите 
търговски споразумения се договарят в 
условията на икономическа депресия; че 
изнасянето на производство е причина 
за голяма част от загубата на работни 
места; и че посредством търговската 
политика ЕС следва да се стреми да 
предотврати голям или прекалено бърз 
спад на своя пазарен дял и на равнището 
на заетост във всички сектори; 
призовава търговските споразумения да 
се сключват, като се отчитат 
възможностите на Европейския фонд за 
приспособяване към глобализацията да 
предоставя адекватна помощ за 
преструктуриране;

6. признава, че действащите и бъдещите 
търговски споразумения се договарят в 
условията на икономическа депресия; че 
изнасянето на производство е причина 
за голяма част от загубата на работни 
места; и че посредством търговската 
политика ЕС следва да се стреми да 
предотврати несъразмерен или 
прекалено бърз спад на своя пазарен дял 
и на равнището на заетост във всички 
сектори и да осигури по-голям достъп 
до пазара за износителите от ЕС; 
призовава търговските споразумения да 
се сключват, като се отчитат 
възможностите на Европейския фонд за 
приспособяване към глобализацията да 
предоставя адекватна помощ за 
преструктуриране;

Or. en
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Изменение 22
Richard Howitt

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава посредством търговските 
преговори ЕС да насърчава 
задълженията, както и правата на 
инвеститорите и фирмите, както е 
заложено в „процеса от Хайлигендам“, а 
чрез търговските споразумения да 
изисква спазването на насоките на 
ОИСР за многонационалните 
предприятия, на тристранната 
декларация на МОТ относно 
мултинационалните предприятия и 
социалната политика, на Глобалния 
договор на ООН и на препоръките на 
специалния представител на ООН по 
въпросите на бизнеса и правата на 
човека;

7. призовава посредством търговските 
преговори ЕС да насърчава 
задълженията, както и правата на 
инвеститорите и фирмите, както е 
заложено в „процеса от Хайлигендам“, 
иницииран от последното германско 
председателство съвместно с МОТ, 
ОИСР и ООН, а всички търговски
споразумения да имат за цел спазване 
на насоките на ОИСР за 
многонационалните предприятия, на 
тристранната декларация на МОТ 
относно мултинационалните 
предприятия и социалната политика, на 
Глобалния договор на ООН и на 
препоръките на специалния 
представител на ООН по въпросите на 
бизнеса и правата на човека;

Or. en

Изменение 23
Evelyn Regner

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава посредством търговските 
преговори ЕС да насърчава 
задълженията, както и правата на 
инвеститорите и фирмите, както е 
заложено в „процеса от Хайлигендам“, а 
чрез търговските споразумения да
изисква спазването на насоките на 

7. призовава посредством търговските 
преговори ЕС да насърчава 
задълженията, както и правата на 
инвеститорите и фирмите, както е 
заложено в „процеса от Хайлигендам“; 
като спазва новите правила за 
отговорно инвестиране, основани на 
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ОИСР за многонационалните 
предприятия, на тристранната 
декларация на МОТ относно 
мултинационалните предприятия и 
социалната политика, на Глобалния 
договор на ООН и на препоръките на 
специалния представител на ООН по 
въпросите на бизнеса и правата на 
човека;

съответните разпоредби на Договора 
от Лисабон, главата за устойчиво 
развитие трябва да включва всички 
разпоредби относно инвестициите, 
предвидени в споразуменията за 
свободна търговия; счита, че
търговските споразумения трябва да 
изискват спазването на насоките на 
ОИСР за многонационалните 
предприятия, на тристранната 
декларация на МОТ относно 
мултинационалните предприятия и 
социалната политика, на Глобалния 
договор на ООН и на препоръките на 
специалния представител на ООН по 
въпросите на бизнеса и правата на 
човека;

Or. en

Изменение 24
Martin Kastler

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава посредством търговските 
преговори ЕС да насърчава 
задълженията, както и правата на 
инвеститорите и фирмите, както е 
заложено в „процеса от Хайлигендам“, а 
чрез търговските споразумения да 
изисква спазването на насоките на 
ОИСР за многонационалните 
предприятия, на тристранната 
декларация на МОТ относно 
мултинационалните предприятия и 
социалната политика, на Глобалния 
договор на ООН и на препоръките на 
специалния представител на ООН по 
въпросите на бизнеса и правата на 
човека;

7. призовава посредством търговските 
преговори ЕС да насърчава 
задълженията, както и правата на 
инвеститорите и фирмите, както е 
заложено в „процеса от Хайлигендам“, а 
търговските споразумения да отчитат 
надлежно насоките на ОИСР за 
многонационалните предприятия, на 
тристранната декларация на МОТ 
относно мултинационалните 
предприятия и социалната политика, на 
Глобалния договор на ООН и на 
препоръките на специалния 
представител на ООН по въпросите на 
бизнеса и правата на човека;

Or. de
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Изменение 25
Richard Howitt

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. призовава жалбите по социални 
въпроси да станат предмет на 
независими експертни решения, 
последващи действия и преглед;

8. призовава жалбите по социални 
въпроси да станат предмет на 
действително независими експертни 
решения; препоръките на експертите 
трябва да бъдат част от ясно 
определен процес, който допринася за 
съответното бързо решаване на 
повдигнатите въпроси, така че 
тяхната работа да не бъде 
ограничавана до изготвянето на 
доклади и препоръки, а да намери 
отражение в разпоредби за 
непрекъснати последващи действия и 
преглед, по-конкретно с цел да бъде 
оказван натиск върху всяко 
правителство, което допуска 
нарушаване на трудовите права на 
своя територия; 

Or. en

Изменение 26
Joe Higgins

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. призовава жалбите по социални 
въпроси да станат предмет на 
независими експертни решения, 
последващи действия и преглед;

8. призовава жалбите по социални 
въпроси да станат предмет на 
обществени, независими експертни 
решения, последващи действия и 
преглед, като бъдат включени 
представителни трудовите и 
обществени организации;
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Or. en

Изменение 27
Evelyn Regner

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. призовава жалбите по социални 
въпроси да станат предмет на 
независими експертни решения, 
последващи действия и преглед;

8. призовава жалбите по социални 
въпроси да станат предмет на 
независими експертни решения, 
последващи действия и преглед; поне 
един от участващите експерти 
следва да бъде от МОТ;

Or. en

Изменение 28
Martin Kastler

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. призовава жалбите по социални 
въпроси да станат предмет на 
независими експертни решения,
последващи действия и преглед;

8. призовава жалбите по социални 
въпроси да станат предмет на 
независими експертни последващи 
действия и преглед;

Or. de

Изменение 29
Martin Kastler

Проектостановище
Параграф 9
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Проектостановище Изменение

9. настоява включването в 
търговските споразумения на „Раздел 
IV“ относно временното движение на 
работна сила да бъде съобразено със 
спазването на националните 
стандарти в областта на трудовите 
правоотношения и колективните 
трудови договори в държавите-
партньори;

заличава се

Or. de

Изменение 30
Richard Howitt

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. настоява включването в търговските 
споразумения на „Раздел IV“ относно 
временното движение на работна сила 
да бъде съобразено със спазването на 
националните стандарти в областта на 
трудовите правоотношения и 
колективните трудови договори в 
държавите-партньори;

9. настоява включването в търговските 
споразумения на „Раздел IV“ относно 
временното движение на работна сила 
да бъде съобразено със спазването на 
основните стандарти в областта на 
трудовите правоотношения, на 
националните стандарти в областта на 
трудовите правоотношения и 
колективните трудови договори в 
държавите-партньори;

Or. en

Изменение 31
Evelyn Regner

Проектостановище
Параграф 9
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Проектостановище Изменение

9. настоява включването в търговските 
споразумения на „Раздел IV“ относно 
временното движение на работна сила 
да бъде съобразено със спазването на 
националните стандарти в областта на 
трудовите правоотношения и 
колективните трудови договори в 
държавите-партньори;

9. настоява включването в търговските 
споразумения на „Раздел IV“ относно 
временното движение на работна сила 
да бъде съобразено със спазването на 
националните стандарти в областта на 
трудовите правоотношения, 
включително относно 
продължителността на 
пребиваването, минималното 
трудово възнаграждение, 
колективните договори за трудови 
възнаграждения и колективните 
трудови договори в държавите-
партньори;

Or. en

Изменение 32
Martin Kastler

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. призовава ЕС да подкрепи 
разширяването на действието на 
механизма на СТО за преглед на 
търговската политика, за да обхване 
търговските аспекти на устойчивото 
развитие, включително и основните 
стандарти в областта на трудовите 
правоотношения, изменението на 
„определението за субсидия“ в 
Споразумението на СТО за 
субсидиите и изравнителните мерки, 
с оглед да се осигури спазването на 
основните стандарти в областта на 
трудовите правоотношения и 
спазването на правата на човека в 
свободните безмитни зони.

заличава се
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Or. de

Изменение 33
Richard Howitt

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. призовава ЕС да подкрепи 
разширяването на действието на
механизма на СТО за преглед на 
търговската политика, за да обхване 
търговските аспекти на устойчивото 
развитие, включително и основните 
стандарти в областта на трудовите 
правоотношения, изменението на 
„определението за субсидия“ в 
Споразумението на СТО за субсидиите 
и изравнителните мерки, с оглед да се 
осигури спазването на основните 
стандарти в областта на трудовите 
правоотношения и спазването на 
правата на човека в свободните 
безмитни зони.

10. призовава ЕС да подкрепи 
разширяването на действието на 
механизма на СТО за преглед на 
търговската политика, за да обхване 
търговските аспекти на устойчивото 
развитие, включително и спазването на 
основните стандарти в областта на 
трудовите правоотношения, 
изменението на „определението за 
субсидия“ в Споразумението на СТО за 
субсидиите и изравнителните мерки, с 
оглед да се осигури спазването на 
основните стандарти в областта на 
трудовите правоотношения и спазването 
на правата на човека в свободните 
безмитни зони, а делегацията на ЕС в 
Женева отново да активизира и 
поддържа неформалната група 
„приятели на труда“, създадена с цел 
да популяризира в СТО стандартите 
в областта на трудовите 
правоотношения.

Or. en

Изменение 34
Thomas Mann

Проектостановище
Параграф 10 а (нов)

Проектостановище Изменение

10a. поставя искане всички бъдещи 
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търговски споразумения да 
предвиждат забрана за експлоатация 
на детския труд, по-специално при 
добива и обработката на естествен 
камък, и да включват единна 
европейска система за 
сертифициране, която да гарантира, 
че по цялата верига на стойността 
вносният естествен камък и 
изделията от естествен камък са 
доказуемо произведени без 
експлоатация на детски труд по 
смисъла на Конвенция 182 на МОТ.

Or. de


