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Pozměňovací návrh 1
Richard Howitt

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Evropskou unii, aby prosazovala 
zásady řízeného a spravedlivého obchodu, 
aby odmítala ochranářská opatření či 
jakékoli jiné snahy o oslabení oprávněných 
komparativních výhod rozvojových zemí, 
jež neohrožují lidská a odborářská práva, 
aby však zároveň uplatňovala odlišnou
interpretaci článku XXIV všeobecné 
dohody o clech a obchodu tak, aby 
v oprávněných případech umožnila vyjmutí 
ohrožených výrobních a jiných odvětví 
z obchodních dohod;

1. vyzývá Evropskou unii, aby prosazovala 
zásady řízeného a spravedlivého obchodu, 
který je charakteristický pro vývoj jejích 
zemí a pro úspěšné rozvojové země včetně
asijských tygrů, aby odmítala ochranářská 
opatření či jakékoli jiné snahy o oslabení 
oprávněných komparativních výhod 
rozvojových zemí, jež neohrožují lidská 
a odborářská práva, aby však zároveň 
uplatňovala odlišnou interpretaci článku 
XXIV všeobecné dohody o clech 
a obchodu tak, aby nyní v oprávněných 
případech umožnila vyjmutí ohrožených 
výrobních a jiných odvětví z obchodních 
dohod;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Martin Kastler

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Evropskou unii, aby prosazovala 
zásady řízeného a spravedlivého obchodu, 
aby odmítala ochranářská opatření či 
jakékoli jiné snahy o oslabení oprávněných 
komparativních výhod rozvojových zemí, 
jež neohrožují lidská a odborářská práva, 
aby však zároveň uplatňovala odlišnou 
interpretaci článku XXIV všeobecné 
dohody o clech a obchodu tak, aby
v oprávněných případech umožnila 
vyjmutí ohrožených výrobních a jiných 

1. vyzývá Evropskou unii, aby prosazovala 
zásady řízeného a spravedlivého obchodu, 
aby odmítala ochranářská opatření či 
jakékoli jiné snahy o oslabení oprávněných 
komparativních výhod rozvojových zemí, 
jež neohrožují lidská a odborářská práva. 
Mimoto by mělo být  v oprávněných 
případech možné vyjmutí ohrožených 
výrobních a jiných odvětví z obchodních 
dohod; 
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odvětví z obchodních dohod;

Or. de

Pozměňovací návrh 3
Joe Higgins

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Evropskou unii, aby prosazovala 
zásady řízeného a spravedlivého obchodu, 
aby odmítala ochranářská opatření či 
jakékoli jiné snahy o oslabení oprávněných 
komparativních výhod rozvojových zemí, 
jež neohrožují lidská a odborářská práva, 
aby však zároveň uplatňovala odlišnou 
interpretaci článku XXIV všeobecné 
dohody o clech a obchodu tak, aby 
v oprávněných případech umožnila vyjmutí 
ohrožených výrobních a jiných odvětví 
z obchodních dohod;

1. vyzývá Evropskou unii, aby prosazovala 
zásady řízeného a spravedlivého obchodu, 
aby odmítala ochranářská opatření, která 
slouží velkým evropským  firmám, či 
jakékoli jiné snahy o oslabení oprávněných 
komparativních výhod rozvojových zemí, 
jež neohrožují lidská a odborářská práva, 
aby však zároveň uplatňovala odlišnou 
interpretaci článku XXIV všeobecné 
dohody o clech a obchodu tak, aby 
v oprávněných případech umožnila vyjmutí 
ohrožených výrobních a jiných odvětví 
z obchodních dohod;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Veronica Lope Fontagné, Pablo Zalba Bidegain

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Evropskou unii, aby prosazovala 
zásady řízeného a spravedlivého obchodu, 
aby odmítala ochranářská opatření či 
jakékoli jiné snahy o oslabení oprávněných 
komparativních výhod rozvojových zemí, 
jež neohrožují lidská a odborářská práva, 
aby však zároveň uplatňovala odlišnou 
interpretaci článku XXIV všeobecné 

1. vyzývá Evropskou unii, aby prosazovala 
zásady řízeného a spravedlivého obchodu, 
aby odmítala ochranářská opatření či 
jakékoli jiné snahy o oslabení oprávněných 
komparativních výhod rozvojových zemí, 
jež neohrožují lidská a pracovní práva, aby 
však zároveň uplatňovala odlišnou 
interpretaci článku XXIV všeobecné 
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dohody o clech a obchodu tak, aby 
v oprávněných případech umožnila vyjmutí 
ohrožených výrobních a jiných odvětví 
z obchodních dohod;

dohody o clech a obchodu tak, aby 
v oprávněných případech umožnila vyjmutí 
ohrožených výrobních a jiných odvětví 
z obchodních dohod;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Martin Kastler

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. potvrzuje, že před uzavřením jakékoli 
obchodní dohody musí smluvní strany 
ratifikovat a účinně realizovat stěžejní 
ujednání Deklarace ILO o základních 
principech a právech a že kapitola 
o udržitelném rozvoji je stejně závazná 
jako ustanovení o přístupu na trh 
a podléhá stejnému postupu pro 
urovnávání sporů;

2. potvrzuje, že při uzavření jakékoli 
obchodní dohody se musí dbát na to, aby
smluvní strany ratifikovaly a účinně 
realizovaly stěžejní ujednání Deklarace 
ILO o základních principech a právech; 

Or. de

Pozměňovací návrh 6
Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. potvrzuje, že před uzavřením jakékoli 
obchodní dohody musí smluvní strany 
ratifikovat a účinně realizovat stěžejní 
ujednání Deklarace ILO o základních 
principech a právech a že kapitola 
o udržitelném rozvoji je stejně závazná 
jako ustanovení o přístupu na trh a podléhá 
stejnému postupu pro urovnávání sporů;

2. potvrzuje, že před uzavřením jakékoli 
obchodní dohody musí smluvní strany 
ratifikovat, realizovat  a účinně aplikovat 
stěžejní ujednání Deklarace ILO 
o základních principech a právech a že 
kapitola o udržitelném rozvoji je stejně 
závazná jako ustanovení o přístupu na trh 
a podléhá stejnému postupu pro urovnávání 
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sporů;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Joe Higgins

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. potvrzuje, že před uzavřením jakékoli 
obchodní dohody musí smluvní strany 
ratifikovat a účinně realizovat stěžejní 
ujednání Deklarace ILO o základních 
principech a právech a že kapitola 
o udržitelném rozvoji je stejně závazná 
jako ustanovení o přístupu na trh a podléhá 
stejnému postupu pro urovnávání sporů;

2. potvrzuje, že před uzavřením jakékoli 
obchodní dohody musí smluvní strany 
ratifikovat a účinně realizovat 
přinejmenším stěžejní ujednání Deklarace 
ILO o základních principech a právech a že 
kapitola o udržitelném rozvoji je stejně 
závazná jako ustanovení o přístupu na trh 
a podléhá stejnému postupu pro urovnávání 
sporů;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Richard Howitt

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. trvá na tom, že by Komise při účinné 
spolupráci s ILO a dalšími subjekty smluv 
měla zároveň nadále dostát své 
odpovědnosti za hodnocení dopadu 
obchodních jednání na sociální, ekologická 
a lidská práva a po celou dobu vyjednávání 
a provádění obchodních dohod 
transparentně konzultovat odborové 
organizace a ekologické a sociální nevládní 
organizace a zajistit jim plné právo 
upozorňovat na případy porušení právních 

3. trvá na tom, že by Komise při účinné 
spolupráci s ILO a dalšími subjekty smluv 
měla zároveň nadále dostát své 
odpovědnosti za hodnocení dopadu 
obchodních jednání na sociální, ekologická 
a lidská práva a po celou dobu vyjednávání 
a provádění obchodních dohod 
transparentně konzultovat odborové 
organizace jako své uznávané sociální 
partnery a ekologické a sociální nevládní 
organizace Evropské unie a třetích zemí
na všech úrovních a zajistit jim plné právo 
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předpisů; upozorňovat na případy porušení právních 
předpisů, aby je Komise mohla sama 
posoudit a přijmout nezbytná opaření;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Sylvana Rapti

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. trvá na tom, že by Komise při účinné 
spolupráci s ILO a dalšími subjekty smluv 
měla zároveň nadále dostát své 
odpovědnosti za hodnocení dopadu 
obchodních jednání na sociální, ekologická 
a lidská práva a po celou dobu vyjednávání 
a provádění obchodních dohod 
transparentně konzultovat odborové 
organizace a ekologické a sociální nevládní 
organizace a zajistit jim plné právo 
upozorňovat na případy porušení právních 
předpisů;

3. trvá na tom, že by Komise při účinné 
spolupráci s ILO a dalšími subjekty smluv 
měla zároveň nadále dostát své 
odpovědnosti za hodnocení dopadu 
obchodních jednání na sociální, ekologická 
a lidská práva, přičemž by měla věnovat 
zvláštní pozornost prosazování důstojné 
práce pro všechny, a po celou dobu 
vyjednávání a provádění obchodních 
dohod transparentně konzultovat odborové 
organizace a ekologické a sociální nevládní 
organizace a zajistit jim plné právo 
upozorňovat na případy porušení právních 
předpisů;

Or. el

Pozměňovací návrh 10
Veronica Lope Fontagné, Pablo Zalba Bidegain

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. trvá na tom, že by Komise při účinné 
spolupráci s ILO a dalšími subjekty smluv 
měla zároveň nadále dostát své 

3. trvá na tom, že by Komise při účinné 
spolupráci s ILO a dalšími subjekty smluv 
měla zároveň nadále dostát své 
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odpovědnosti za hodnocení dopadu 
obchodních jednání na sociální, ekologická 
a lidská práva a po celou dobu vyjednávání 
a provádění obchodních dohod 
transparentně konzultovat odborové 
organizace a ekologické a sociální 
nevládní organizace a zajistit jim plné 
právo upozorňovat na případy porušení 
právních předpisů;

odpovědnosti za hodnocení dopadu 
obchodních jednání na sociální, ekologická 
a lidská práva a po celou dobu vyjednávání 
a provádění obchodních dohod 
transparentně konzultovat zúčastněné 
strany a zajistit jim plné právo 
upozorňovat na případy porušení právních 
předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. trvá na tom, že by Komise při účinné 
spolupráci s ILO a dalšími subjekty smluv 
měla zároveň nadále dostát své 
odpovědnosti za hodnocení dopadu 
obchodních jednání na sociální, ekologická 
a lidská práva a po celou dobu vyjednávání 
a provádění obchodních dohod 
transparentně konzultovat odborové 
organizace a ekologické a sociální nevládní 
organizace a zajistit jim plné právo 
upozorňovat na případy porušení právních 
předpisů;

3. trvá na tom, že by Komise při účinné 
spolupráci s ILO a dalšími subjekty smluv 
měla zároveň nadále dostát své 
odpovědnosti za hodnocení dopadu 
obchodních jednání na sociální, ekologická 
a lidská práva a po celou dobu vyjednávání 
a provádění obchodních dohod 
transparentně konzultovat odborové 
organizace a ekologické a sociální nevládní 
organizace a zajistit jim plné právo vyjádřit 
své obavy nebo námitky;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Richard Howitt

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. žádá, aby budoucí obchodní dohody 4. žádá, aby budoucí obchodní dohody 
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a revize nařízení o GSP+ zavedly 
transparentní kritéria dodržování práv 
pracovníků, environmentálních a lidských 
práv v partnerských zemích, a překonaly 
tak nedostatky v důslednosti, 
transparentnosti a v zajišťování 
spravedlivých postupů;

a revize nařízení o GSP+ zavedly 
transparentní kritéria a měřítka dodržování 
práv pracovníků, environmentálních 
a lidských práv v partnerských zemích, 
a překonaly tak stávající nedostatky 
v důslednosti, transparentnosti a 
v zajišťování spravedlivých postupů, 
včetně jakýchkoli konkrétních doporučení 
ke zlepšení, pokud to bude nutné;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Richard Howitt

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá používání hodnocení dopadu na 
udržitelnost, vyslovuje však lítost nad 
neschopností řídit se zcela podle jejich 
závěrů, jako tomu bylo v západní Africe a
v případě Kolumbie; zdůrazňuje potenciál, 
který má EU při prosazování konkrétních 
vylepšení v oblasti práv pracovníků 
a lidských práv před uzavřením 
obchodních dohod i v průběhu jejich 
provádění;

5. vítá používání hodnocení dopadu na 
udržitelnost, vyslovuje však lítost nad 
neschopností řídit se zcela podle jejich 
závěrů, jako tomu bylo v západní Africe, 
zemích Středomoří a Kolumbii; vyzývá 
k většímu důrazu na potenciál, který má 
EU při prosazování konkrétních vylepšení 
v oblasti práv pracovníků a lidských práv 
před dokončením obchodních dohod i 
v průběhu jejich následném provádění;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Joe Higgins

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá používání hodnocení dopadu na 5. vítá používání hodnocení dopadu na 
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udržitelnost, vyslovuje však lítost nad 
neschopností řídit se zcela podle jejich 
závěrů, jako tomu bylo v západní Africe a 
v případě Kolumbie; zdůrazňuje potenciál, 
který má EU při prosazování konkrétních 
vylepšení v oblasti práv pracovníků 
a lidských práv před uzavřením 
obchodních dohod i v průběhu jejich 
provádění;

udržitelnost, vyslovuje však lítost nad 
neschopností řídit se zcela podle jejich 
závěrů, jako tomu bylo v západní Africe a 
v případě Kolumbie, se kterou by EU 
neměla uzavírat žádné obchodní ujednání 
vzhledem k tomu, že v této zemi nejsou 
dodržována lidská práva a že zde bylo 
beztrestně zabito mnoho odborářských 
aktivistů; zdůrazňuje potenciál, který má 
EU při prosazování konkrétních vylepšení 
v oblasti práv pracovníků a lidských práv 
před uzavřením obchodních dohod i 
v průběhu jejich provádění;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Martin Kastler

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá používání hodnocení dopadu na 
udržitelnost, vyslovuje však lítost nad 
neschopností řídit se zcela podle jejich 
závěrů, jako tomu bylo v západní Africe a 
v případě Kolumbie; zdůrazňuje potenciál, 
který má EU při prosazování konkrétních 
vylepšení v oblasti práv pracovníků 
a lidských práv před uzavřením 
obchodních dohod i v průběhu jejich 
provádění;

5. vítá používání hodnocení dopadu na 
udržitelnost; zdůrazňuje potenciál, který 
má EU při prosazování konkrétních 
vylepšení v oblasti práv pracovníků 
a lidských práv před uzavřením 
obchodních dohod i v průběhu jejich 
provádění;

Or. de

Pozměňovací návrh 16
Veronica Lope Fontagné, Pablo Zalba Bidegain

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá používání hodnocení dopadu na 
udržitelnost, vyslovuje však lítost nad 
neschopností řídit se zcela podle jejich 
závěrů, jako tomu bylo v západní Africe a 
v případě Kolumbie; zdůrazňuje potenciál, 
který má EU při prosazování konkrétních 
vylepšení v oblasti práv pracovníků 
a lidských práv před uzavřením 
obchodních dohod i v průběhu jejich 
provádění;

5. vítá používání hodnocení dopadu na 
udržitelnost; zdůrazňuje potenciál, který 
má EU při prosazování konkrétních 
vylepšení v oblasti práv pracovníků 
a lidských práv před uzavřením 
obchodních dohod i v průběhu jejich 
provádění;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá používání hodnocení dopadu na 
udržitelnost, vyslovuje však lítost nad 
neschopností řídit se zcela podle jejich 
závěrů, jako tomu bylo v západní Africe a 
v případě Kolumbie; zdůrazňuje potenciál, 
který má EU při prosazování konkrétních 
vylepšení v oblasti práv pracovníků 
a lidských práv před uzavřením
obchodních dohod i v průběhu jejich 
provádění;

5. vítá používání hodnocení dopadu na 
udržitelnost, vyslovuje však lítost nad 
neschopností řídit se zcela podle jejich 
závěrů, jako tomu bylo v západní Africe a 
v případě Kolumbie a rozsáhlých 
latinskoamerických regionů; zdůrazňuje 
potenciál, který má EU při prosazování 
konkrétních vylepšení v oblasti lidských 
práv, pracovních norem, udržitelného 
rozvoje a řádné správy věcí veřejných před 
uzavřením obchodních dohod i v průběhu 
jejich provádění;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Richard Howitt

Návrh stanoviska
Bod 6
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. uznává, že jsou současné i budoucí 
obchodní dohody vyjednávány v kontextu 
hospodářské krize; rovněž uznává, že 
přesouvání výroby do zahraničí vede ke 
ztrátě pracovních míst a že by obchodní 
politika EU měla usilovat o to, aby 
zabránila nadměrnému či příliš rychlému 
úbytku tržního podílu EU a míry 
zaměstnanosti ve všech odvětvích; žádá, 
aby byly obchodní dohody uzavírány na 
základě schopnosti Evropského fondu pro 
přizpůsobení se globalizaci poskytnout 
přiměřenou podporu zaměřenou na 
restrukturalizaci;

6. uznává, že jsou současné i budoucí 
obchodní dohody vyjednávány v kontextu 
hospodářské krize, v jejímž důsledku by se 
v zemích OECD měl během následujících 
dvou let zvýšit počet nezaměstnaných 
o 8 miliónů; rovněž uznává, že přesouvání 
výroby do zahraničí vede ke ztrátě 
pracovních míst, jako například v Irsku 
a Portugalsku (jedno ze čtyř), v Dánsku 
(jedno z šesti) a v Estonsku a Slovinsku 
(jedno ze sedmi); a že by obchodní politika 
EU měla usilovat o to, aby zabránila 
nadměrnému či příliš rychlému úbytku 
tržního podílu EU a míry zaměstnanosti ve 
všech odvětvích; žádá, aby byly obchodní 
dohody uzavírány na základě schopnosti 
Evropského fondu pro přizpůsobení se 
globalizaci poskytnout přiměřenou 
podporu zaměřenou na následnou
restrukturalizaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Joe Higgins

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. uznává, že jsou současné i budoucí 
obchodní dohody vyjednávány v kontextu 
hospodářské krize; rovněž uznává, že 
přesouvání výroby do zahraničí vede ke 
ztrátě pracovních míst a že by obchodní 
politika EU měla usilovat o to, aby 
zabránila nadměrnému či příliš rychlému 
úbytku tržního podílu EU a míry 
zaměstnanosti ve všech odvětvích; žádá, 
aby byly obchodní dohody uzavírány na 
základě schopnosti Evropského fondu pro 
přizpůsobení se globalizaci poskytnout 

6. uznává, že jsou současné i budoucí 
obchodní dohody vyjednávány v kontextu 
hospodářské krize; rovněž uznává, že 
přesouvání výroby nadnárodních 
společností do zahraničí s cílem zvýšit zisk
vede ke ztrátě pracovních míst, že politika 
EU povzbuzuje snižování platů 
a zhoršování podmínek zaměstnanců, což 
dokládají nedávné rozsudky Evropského 
soudního dvora týkající se Švédska, 
Německa a Lucemburska, a že fond EU
pro přizpůsobení se globalizaci reaguje 
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přiměřenou podporu zaměřenou na 
restrukturalizaci;

zcela nepřiměřeně; vyzývá k tomu, aby 
velké podniky, kterým hrozí zrušení 
mnoha pracovních míst, byly převedeny 
do veřejného vlastnictví, zatímco budou 
podniknuty kroky k udržení spolupráce 
s rozvojovými zeměmi a k poskytnutí 
pomoci těmto zemím;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Martin Kastler

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. uznává, že jsou současné i budoucí 
obchodní dohody vyjednávány v kontextu 
hospodářské krize; rovněž uznává, že 
přesouvání výroby do zahraničí vede ke 
ztrátě pracovních míst a že by obchodní
politika EU měla usilovat o to, aby 
zabránila nadměrnému či příliš rychlému 
úbytku tržního podílu EU a míry 
zaměstnanosti ve všech odvětvích; žádá, 
aby byly obchodní dohody uzavírány na 
základě schopnosti Evropského fondu pro 
přizpůsobení se globalizaci poskytnout 
přiměřenou podporu zaměřenou na 
restrukturalizaci;

6. uznává, že jsou současné i budoucí 
obchodní dohody vyjednávány v kontextu 
hospodářské krize; rovněž uznává, že 
přesouvání výroby do zahraničí může 
zahrnovat riziko ztráty pracovních míst; 
a že by obchodní politika EU měla usilovat 
o to, aby zabránila nadměrnému či příliš 
rychlému úbytku tržního podílu EU a míry 
zaměstnanosti ve všech odvětvích; žádá, 
aby byly obchodní dohody uzavírány na 
základě schopnosti Evropského fondu pro 
přizpůsobení se globalizaci poskytnout 
přiměřenou podporu zaměřenou na 
restrukturalizaci;

Or. de

Pozměňovací návrh 21
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. uznává, že jsou současné i budoucí 6. uznává, že jsou současné i budoucí 
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obchodní dohody vyjednávány v kontextu 
hospodářské krize; rovněž uznává, že 
přesouvání výroby do zahraničí vede ke 
ztrátě pracovních míst a že by obchodní 
politika EU měla usilovat o to, aby 
zabránila nadměrnému či příliš rychlému 
úbytku tržního podílu EU a míry 
zaměstnanosti ve všech odvětvích; žádá, 
aby byly obchodní dohody uzavírány na 
základě schopnosti Evropského fondu pro 
přizpůsobení se globalizaci poskytnout 
přiměřenou podporu zaměřenou na 
restrukturalizaci;

obchodní dohody vyjednávány v kontextu 
hospodářské krize; rovněž uznává, že 
přesouvání výroby do zahraničí vede ke 
ztrátě pracovních míst a že by obchodní 
politika EU měla usilovat o to, aby 
zabránila nepřiměřenému či příliš 
rychlému úbytku tržního podílu EU a míry 
zaměstnanosti ve všech odvětvích a 
zajistila pro vývozce z EU větší přístup na 
trh; žádá, aby byly obchodní dohody 
uzavírány na základě schopnosti 
Evropského fondu pro přizpůsobení se 
globalizaci poskytnout přiměřenou 
podporu zaměřenou na restrukturalizaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Richard Howitt

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá zástupce EU, kteří se účastní 
obchodních jednání, aby prosazovali 
povinnosti i práva investorů a podniků 
v souladu s heiligendammským procesem, 
a žádá, aby byl podmínkou pro uzavření 
obchodních dohod soulad s pokyny 
Organizace pro hospodářskou spolupráci 
a rozvoj (OECD) o nadnárodních 
podnicích, s tripartitní deklarací ILO 
o zásadách pro nadnárodní společnosti 
a sociální politiku, s celosvětovou úmluvou 
OSN nazvanou Global Compact a 
s doporučeními zvláštního zástupce OSN 
týkajícími se obchodu a lidských práv;

7. vyzývá zástupce EU, kteří se účastní 
obchodních jednání, aby prosazovali 
povinnosti i práva investorů a podniků 
v souladu s heiligendammským procesem, 
který iniciovalo dřívější německé 
předsednictví společně s MOP, OECD 
a OSN, a žádá, aby všechny obchodní 
dohody usilovaly o soulad s pokyny 
Organizace pro hospodářskou spolupráci 
a rozvoj (OECD) o nadnárodních 
podnicích, s tripartitní deklarací ILO 
o zásadách pro nadnárodní společnosti 
a sociální politiku, s celosvětovou úmluvou 
OSN nazvanou Global Compact a 
s doporučeními zvláštního zástupce OSN 
týkajícími se obchodu a lidských práv;

Or. en
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Pozměňovací návrh 23
Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá zástupce EU, kteří se účastní 
obchodních jednání, aby prosazovali 
povinnosti i práva investorů a podniků 
v souladu s heiligendammským procesem, 
a žádá, aby byl podmínkou pro uzavření 
obchodních dohod soulad s pokyny 
Organizace pro hospodářskou spolupráci 
a rozvoj (OECD) o nadnárodních 
podnicích, s tripartitní deklarací ILO 
o zásadách pro nadnárodní společnosti 
a sociální politiku, s celosvětovou úmluvou 
OSN nazvanou Global Compact a 
s doporučeními zvláštního zástupce OSN 
týkajícími se obchodu a lidských práv;

7. vyzývá zástupce EU, kteří se účastní 
obchodních jednání, aby prosazovali 
povinnosti i práva investorů a podniků 
v souladu s heiligendammským procesem,
s ohledem na nové předpisy 
o odpovědných investicích, které vycházejí 
z příslušných ustanovení Lisabonské 
smlouvy, musí být do kapitoly 
o udržitelném rozvoji včleněny všechny 
předpisy o investicích uvedené v dohodách 
o volném obchodu; domnívá se, že
podmínkou pro uzavření obchodních 
dohod musí být soulad s pokyny 
Organizace pro hospodářskou spolupráci 
a rozvoj (OECD) o nadnárodních 
podnicích, s tripartitní deklarací ILO 
o zásadách pro nadnárodní společnosti 
a sociální politiku, s celosvětovou úmluvou 
OSN nazvanou Global Compact a 
s doporučeními zvláštního zástupce OSN 
týkajícími se obchodu a lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Martin Kastler

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá zástupce EU, kteří se účastní 
obchodních jednání, aby prosazovali 
povinnosti i práva investorů a podniků 
v souladu s heiligendammským procesem, 
a žádá, aby byl podmínkou pro uzavření 
obchodních dohod soulad s pokyny 

7. vyzývá zástupce EU, kteří se účastní 
obchodních jednání, aby prosazovali 
povinnosti i práva investorů a podniků 
v souladu s heiligendammským procesem, 
a žádá, aby byl podmínkou pro uzavření 
obchodních dohod soulad s pokyny 
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Organizace pro hospodářskou spolupráci 
a rozvoj (OECD) o nadnárodních 
podnicích, s tripartitní deklarací ILO 
o zásadách pro nadnárodní společnosti 
a sociální politiku, s celosvětovou úmluvou 
OSN nazvanou Global Compact a 
s doporučeními zvláštního zástupce OSN 
týkajícími se obchodu a lidských práv;

Organizace pro hospodářskou spolupráci 
a rozvoj (OECD) o nadnárodních 
podnicích, s tripartitní deklarací ILO 
o zásadách pro nadnárodní společnosti 
a sociální politiku, s celosvětovou úmluvou 
OSN nazvanou Global Compact a 
s doporučeními zvláštního zástupce OSN 
týkajícími se obchodu a lidských práv;

Or. de

Pozměňovací návrh 25
Richard Howitt

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. žádá, aby byly stížnosti, které se týkají 
sociálních problémů, předmětem 
nezávislých odborných rozhodnutí, 
kontroly a přezkumu;

8. žádá, aby byly stížnosti, které se týkají 
sociálních problémů, předmětem ryze 
nezávislých odborných rozhodnutí; tato 
doporučení musí být součástí 
definovaného postupu, který zajistí 
vhodné a rychlé prošetření vzniklých 
problémů tak, aby diskuze odborníků 
nebyla omezena pouze na předkládání 
zpráv a doporučení, nýbrž aby vyústila 
v ustanovení o kontrole a přezkumu, s 
cílem i nadále vyvíjet tlak zejména na 
vlády, které na svém území tolerují 
porušování práv pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Joe Higgins

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. žádá, aby byly stížnosti, které se týkají 
sociálních problémů, předmětem 
nezávislých odborných rozhodnutí, 

8. žádá, aby byly stížnosti, které se týkají 
sociálních problémů, předmětem veřejných
nezávislých odborných rozhodnutí, 
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kontroly a přezkumu; kontroly a přezkumu a aby do nich byli 
zapojeni zástupci organizací zaměstnanců 
a komunitních organizací;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. žádá, aby byly stížnosti, které se týkají 
sociálních problémů, předmětem 
nezávislých odborných rozhodnutí, 
kontroly a přezkumu;

8. žádá, aby byly stížnosti, které se týkají 
sociálních problémů, předmětem 
nezávislých odborných rozhodnutí, 
kontroly a přezkumu, přičemž alespoň 
jeden z odborníků by měl být členem 
MOP;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Martin Kastler

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. žádá, aby byly stížnosti, které se týkají 
sociálních problémů, předmětem 
nezávislých odborných rozhodnutí, 
kontroly a přezkumu;

8. žádá, aby byly stížnosti, které se týkají 
sociálních problémů, předmětem nezávislé 
odborné kontroly a přezkumu;

Or. de
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Pozměňovací návrh 29
Martin Kastler

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. trvá na tom, že tzv. režim IV (Mode IV) 
o dočasném pohybu pracovníků by měl 
být do obchodních dohod zařazován pouze 
pod podmínkou souladu s národními 
pracovními normami a kolektivními 
smlouvami v partnerských zemích;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 30
Richard Howitt

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. trvá na tom, že tzv. režim IV (Mode IV) 
o dočasném pohybu pracovníků by měl být 
do obchodních dohod zařazován pouze pod 
podmínkou souladu s národními 
pracovními normami a kolektivními 
smlouvami v partnerských zemích;

9. trvá na tom, že tzv. režim IV (Mode IV) 
o dočasném pohybu pracovníků by měl být 
do obchodních dohod zařazován pouze pod 
podmínkou souladu se základními 
pracovními normami, národními 
pracovními normami a kolektivními 
smlouvami v partnerských zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. trvá na tom, že tzv. režim IV (Mode IV) 9. trvá na tom, že tzv. režim IV (Mode IV) 
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o dočasném pohybu pracovníků by měl být 
do obchodních dohod zařazován pouze pod 
podmínkou souladu s národními 
pracovními normami a kolektivními 
smlouvami v partnerských zemích;

o dočasném pohybu pracovníků by měl být 
do obchodních dohod zařazován pouze pod 
podmínkou souladu s národními 
pracovními normami, včetně předpisů 
týkajících se doby pobytu, minimální mzdy 
a kolektivního vyjednávání mezd, 
a kolektivními smlouvami v partnerských 
zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Martin Kastler

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. žádá EU, aby podpořila rozšíření 
mechanismu přezkoumávání obchodní 
politiky WTO tak, aby zahrnoval obchodní 
aspekty udržitelného rozvoje, včetně 
základních pracovních norem, a také 
změnu definice subvence v dohodě 
Světové obchodní organizace 
o subvencích a vyrovnávacích opatřeních 
s cílem zajistit soulad se základními 
pracovními normami a dodržování 
lidských práv ve vývozních 
zpracovatelských zónách.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 33
Richard Howitt

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. žádá EU, aby podpořila rozšíření 
mechanismu přezkoumávání obchodní 

10. žádá EU, aby podpořila rozšíření 
mechanismu přezkoumávání obchodní 
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politiky WTO tak, aby zahrnoval obchodní 
aspekty udržitelného rozvoje, včetně 
základních pracovních norem, a také 
změnu definice subvence v dohodě 
Světové obchodní organizace o subvencích 
a vyrovnávacích opatřeních s cílem zajistit 
soulad se základními pracovními normami 
a dodržování lidských práv ve vývozních 
zpracovatelských zónách.

politiky WTO tak, aby zahrnoval obchodní 
aspekty udržitelného rozvoje, včetně 
dodržování základních pracovních norem, 
a také změnu definice subvence v dohodě 
Světové obchodní organizace o subvencích 
a vyrovnávacích opatřeních s cílem zajistit 
soulad se základními pracovními normami 
a dodržování lidských práv ve vývozních 
zpracovatelských zónách, žádá Ženevskou 
delegaci EU, aby oživila a udržela 
neformální skupinu „přátelé práce“, která 
byla založena, aby propagovala pracovní 
standardy v rámci Světové obchodní 
organizace.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Thomas Mann

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10a. žádá, aby budoucí obchodní dohody 
obsahovaly zákaz zneužívání dětské práce, 
zejména při těžbě a zpracování přírodního 
kamene, a dále zahrnovaly jednotný 
evropský certifikační systém, který zajistí, 
že dovážený přírodní kámen a výrobky 
z přírodního kamene budou průkazně 
vyrobeny v souladu s celým hodnotovým 
řetězcem, bez zneužívání dětské práce, jak 
stanoví Úmluva MOP č. 182.

Or. de


