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Módosítás 1
Richard Howitt

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felszólítja az Európai Uniót, hogy tartsa 
fenn az ellenőrzött és tisztességes 
kereskedelem elvét, emellett utasítsa el a 
protekcionizmust, valamint a fejlődő 
országok jogos, az emberi és kereskedelmi 
szakszervezeti jogokat nem sértő 
komparatív előnyének meggátolására 
irányuló törekvéseket, és a WTO XXIV. 
cikkének egy eltérő értelmezését 
alkalmazza, hogy indokolt legyen a 
sérülékeny gyártási és egyéb ágazatok 
mentesítése a kereskedelmi 
megállapodások hatálya alól;

1. felszólítja az Európai Uniót, hogy tartsa 
fenn saját tagállamai és a sikeres fejlődő 
országok, köztük az ázsiai tigrisek 
fejlődését jellemző ellenőrzött és 
tisztességes kereskedelem elvét, emellett 
utasítsa el a protekcionizmust, valamint a 
fejlődő országok jogos, az emberi és 
kereskedelmi szakszervezeti jogokat nem 
sértő komparatív előnyének meggátolására
irányuló törekvéseket, és a WTO XXIV. 
cikkének jelenlegitől eltérő értelmezését 
alkalmazza, hogy indokolt legyen a 
sérülékeny gyártási és egyéb ágazatok 
mentesítése a kereskedelmi 
megállapodások hatálya alól;

Or. en

Módosítás 2
Martin Kastler

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felszólítja az Európai Uniót, hogy tartsa 
fenn az ellenőrzött és tisztességes 
kereskedelem elvét, emellett utasítsa el a 
protekcionizmust, valamint a fejlődő 
országok jogos, az emberi és kereskedelmi 
szakszervezeti jogokat nem sértő 
komparatív előnyének meggátolására 
irányuló törekvéseket, és a WTO XXIV. 
cikkének egy eltérő értelmezését 
alkalmazza, hogy indokolt legyen a 
sérülékeny gyártási és egyéb ágazatok

1. felszólítja az Európai Uniót, hogy tartsa 
fenn az irányított és tisztességes 
kereskedelem elveit, emellett utasítsa el a 
protekcionizmust, valamint a fejlődő 
országok jogos, az emberi és kereskedelmi 
szakszervezeti jogokat nem sértő 
komparatív előnyének meggátolására 
irányuló törekvéseket. Továbbá 
lehetőséget kell teremteni arra, hogy a 
sérülékeny gyártási és egyéb ágazatok
indokolt esetben mentesülhessenek a 
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mentesítése a kereskedelmi 
megállapodások hatálya alól;

kereskedelmi megállapodások alól;

Or. de

Módosítás 3
Joe Higgins

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felszólítja az Európai Uniót, hogy tartsa 
fenn az ellenőrzött és tisztességes 
kereskedelem elvét, emellett utasítsa el a
protekcionizmust, valamint a fejlődő 
országok jogos, az emberi és kereskedelmi 
szakszervezeti jogokat nem sértő 
komparatív előnyének meggátolására 
irányuló törekvéseket, és a WTO XXIV. 
cikkének egy eltérő értelmezését 
alkalmazza, hogy indokolt legyen a 
sérülékeny gyártási és egyéb ágazatok 
mentesítése a kereskedelmi 
megállapodások hatálya alól;

1. felszólítja az Európai Uniót, hogy tartsa
fenn az ellenőrzött és tisztességes 
kereskedelem elvét, emellett utasítsa el az 
európai nagyvállalatok érdekeit szolgáló
protekcionizmust, valamint a fejlődő 
országok jogos, az emberi és kereskedelmi 
szakszervezeti jogokat nem sértő 
komparatív előnyének meggátolására 
irányuló törekvéseket, és a WTO XXIV. 
cikkének egy eltérő értelmezését 
alkalmazza, hogy indokolt legyen a 
sérülékeny gyártási és egyéb ágazatok 
mentesítése a kereskedelmi 
megállapodások hatálya alól;

Or. en

Módosítás 4
Veronica Lope Fontagné, Pablo Zalba Bidegain

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felszólítja az Európai Uniót, hogy tartsa 
fenn az ellenőrzött és tisztességes 
kereskedelem elvét, emellett utasítsa el a 
protekcionizmust, valamint a fejlődő 
országok jogos, az emberi és kereskedelmi 
szakszervezeti jogokat nem sértő 

1. felszólítja az Európai Uniót, hogy tartsa 
fenn az ellenőrzött és tisztességes 
kereskedelem elvét, emellett utasítsa el a 
protekcionizmust, valamint a fejlődő 
országok jogos, az emberi és
munkajogokat nem sértő komparatív 
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komparatív előnyének meggátolására 
irányuló törekvéseket, és a WTO XXIV. 
cikkének egy eltérő értelmezését 
alkalmazza, hogy indokolt legyen a 
sérülékeny gyártási és egyéb ágazatok 
mentesítése a kereskedelmi 
megállapodások hatálya alól;

előnyének meggátolására irányuló 
törekvéseket, és a WTO XXIV. cikkének 
egy eltérő értelmezését alkalmazza, hogy 
indokolt legyen a sérülékeny gyártási és 
egyéb ágazatok mentesítése a kereskedelmi 
megállapodások hatálya alól;

Or. en

Módosítás 5
Martin Kastler

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megerősíti, hogy valamennyi
kereskedelmi egyezménynek 
követelményként kell tartalmaznia azt, 
hogy valamennyi résztvevő fél ratifikálta
és hatékonyan végrehajtotta az ILO 
alapvető jogokról és elvekről szóló 
nyilatkozatának alapvető előírásait, 
valamint hogy a fenntartható fejlődésről 
szóló fejezetnek a piachoz való 
hozzáférésre vonatkozó előírásokkal 
megegyező kötelező ereje van és ugyanaz 
a vitarendezési mechanizmus vonatkozik 
rá;

2. megerősíti, hogy minden kereskedelmi
egyezményben megfelelő figyelmet kell
fordítani annak biztosítására, hogy 
valamennyi résztvevő fél ratifikálja és 
hatékonyan végrehajtsa az ILO alapvető 
jogokról és elvekről szóló nyilatkozatának 
alapvető előírásait;

Or. de

Módosítás 6
Evelyn Regner

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megerősíti, hogy valamennyi 
kereskedelmi egyezménynek 

2. megerősíti, hogy valamennyi 
kereskedelmi egyezménynek 
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követelményként kell tartalmaznia azt, 
hogy valamennyi résztvevő fél ratifikálta 
és hatékonyan végrehajtotta az ILO 
alapvető jogokról és elvekről szóló 
nyilatkozatának alapvető előírásait, 
valamint hogy a fenntartható fejlődésről 
szóló fejezetnek a piachoz való 
hozzáférésre vonatkozó előírásokkal 
megegyező kötelező ereje van és ugyanaz a 
vitarendezési mechanizmus vonatkozik rá;

követelményként kell tartalmaznia azt, 
hogy valamennyi résztvevő fél ratifikálta, 
végrehajtotta és hatékonyan alkalmazza az 
ILO alapvető jogokról és elvekről szóló 
nyilatkozatának alapvető előírásait, 
valamint hogy a fenntartható fejlődésről 
szóló fejezetnek a piachoz való 
hozzáférésre vonatkozó előírásokkal 
megegyező kötelező ereje van és ugyanaz a 
vitarendezési mechanizmus vonatkozik rá;

Or. en

Módosítás 7
Joe Higgins

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megerősíti, hogy valamennyi 
kereskedelmi egyezménynek 
követelményként kell tartalmaznia azt, 
hogy valamennyi résztvevő fél ratifikálta 
és hatékonyan végrehajtotta az ILO 
alapvető jogokról és elvekről szóló 
nyilatkozatának alapvető előírásait, 
valamint hogy a fenntartható fejlődésről 
szóló fejezetnek a piachoz való 
hozzáférésre vonatkozó előírásokkal 
megegyező kötelező ereje van és ugyanaz a 
vitarendezési mechanizmus vonatkozik rá;

2. megerősíti, hogy valamennyi 
kereskedelmi egyezménynek 
követelményként kell tartalmaznia azt, 
hogy valamennyi résztvevő fél legalább az 
ILO alapvető jogokról és elvekről szóló 
nyilatkozatának alapvető előírásait
ratifikálta és hatékonyan végrehajtotta, 
valamint hogy a fenntartható fejlődésről 
szóló fejezetnek a piachoz való 
hozzáférésre vonatkozó előírásokkal 
megegyező kötelező ereje van és ugyanaz a 
vitarendezési mechanizmus vonatkozik rá;

Or. en

Módosítás 8
Richard Howitt

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. ragaszkodik ahhoz, hogy a Bizottság –
miközben hatékonyan együttműködik az 
ILO-val és egyéb szerződő szervekkel –
továbbra is megfeleljen abbéli 
kötelezettségének, hogy értékelje a 
kereskedelmi tárgyalások társadalmi, 
környezetvédelmi és emberi jogokra 
gyakorolt hatását, és a kereskedelmi 
megállapodásokkal kapcsolatos tárgyalási 
és végrehajtási folyamat során végig
átlátható módon konzultáljon a 
kereskedelmi szakszervezetekkel, illetve a
környezetvédelmi és társadalmi nem 
kormányzati szervekkel, biztosítva a nem 
megfelelés kifogásolására vonatkozó 
egyértelmű jogukat;

3. ragaszkodik ahhoz, hogy a Bizottság –
miközben hatékonyan együttműködik az 
ILO-val és egyéb szerződő szervekkel –
továbbra is megfeleljen abbéli 
kötelezettségének, hogy értékelje a 
kereskedelmi tárgyalások társadalmi, 
környezetvédelmi és emberi jogokra 
gyakorolt hatását, és a kereskedelmi 
megállapodásokkal kapcsolatos tárgyalási 
és végrehajtási folyamat összes 
szakaszában átlátható módon konzultáljon 
a szociális partnerekként elismert
kereskedelmi szakszervezetekkel, illetve az 
EU-ban és harmadik országokban 
működő környezetvédelmi és társadalmi 
nem kormányzati szervekkel, biztosítva a 
nem megfelelés kifogásolására vonatkozó 
egyértelmű jogukat, amely kifogásokat 
maga a Bizottság vizsgálja meg, és jár el 
velük kapcsolatban;

Or. en

Módosítás 9
Sylvana Rapti

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. ragaszkodik ahhoz, hogy a Bizottság –
miközben hatékonyan együttműködik az 
ILO-val és egyéb szerződő szervekkel –
továbbra is megfeleljen abbéli 
kötelezettségének, hogy értékelje a 
kereskedelmi tárgyalások társadalmi, 
környezetvédelmi és emberi jogokra 
gyakorolt hatását, és a kereskedelmi 
megállapodásokkal kapcsolatos tárgyalási 
és végrehajtási folyamat során végig 

3. ragaszkodik ahhoz, hogy a Bizottság –
miközben hatékonyan együttműködik az 
ILO-val és egyéb szerződő szervekkel –
továbbra is megfeleljen abbéli 
kötelezettségének, hogy értékelje a 
kereskedelmi tárgyalások társadalmi, 
környezetvédelmi és emberi jogokra 
gyakorolt hatását, különös figyelmet 
fordítva a mindenki számára elérhető 
tisztességes munkára, és a kereskedelmi 
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átlátható módon konzultáljon a 
kereskedelmi szakszervezetekkel, illetve a 
környezetvédelmi és társadalmi nem 
kormányzati szervekkel, biztosítva a nem 
megfelelés kifogásolására vonatkozó 
egyértelmű jogukat;

megállapodásokkal kapcsolatos tárgyalási 
és végrehajtási folyamat során végig 
átlátható módon konzultáljon a 
kereskedelmi szakszervezetekkel, illetve a 
környezetvédelmi és társadalmi nem 
kormányzati szervekkel, biztosítva a nem 
megfelelés kifogásolására vonatkozó 
egyértelmű jogukat;

Or. el

Módosítás 10
Veronica Lope Fontagné, Pablo Zalba Bidegain

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. ragaszkodik ahhoz, hogy a Bizottság –
miközben hatékonyan együttműködik az 
ILO-val és egyéb szerződő szervekkel –
továbbra is megfeleljen abbéli 
kötelezettségének, hogy értékelje a 
kereskedelmi tárgyalások társadalmi, 
környezetvédelmi és emberi jogokra 
gyakorolt hatását, és a kereskedelmi 
megállapodásokkal kapcsolatos tárgyalási 
és végrehajtási folyamat során végig
átlátható módon konzultáljon a 
kereskedelmi szakszervezetekkel, illetve a 
környezetvédelmi és társadalmi nem 
kormányzati szervekkel, biztosítva a nem 
megfelelés kifogásolására vonatkozó 
egyértelmű jogukat;

3. ragaszkodik ahhoz, hogy a Bizottság –
miközben hatékonyan együttműködik az 
ILO-val és egyéb szerződő szervekkel –
továbbra is megfeleljen abbéli 
kötelezettségének, hogy értékelje a 
kereskedelmi tárgyalások társadalmi, 
környezetvédelmi és emberi jogokra 
gyakorolt hatását, és a kereskedelmi 
megállapodásokkal kapcsolatos tárgyalási 
és végrehajtási folyamat során végig 
átlátható módon konzultáljon az érintett 
felekkel, biztosítva a nem megfelelés 
kifogásolására vonatkozó egyértelmű 
jogukat;

Or. en

Módosítás 11
Marian Harkin

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. ragaszkodik ahhoz, hogy a Bizottság –
miközben hatékonyan együttműködik az 
ILO-val és egyéb szerződő szervekkel –
továbbra is megfeleljen abbéli 
kötelezettségének, hogy értékelje a 
kereskedelmi tárgyalások társadalmi, 
környezetvédelmi és emberi jogokra 
gyakorolt hatását, és a kereskedelmi 
megállapodásokkal kapcsolatos tárgyalási 
és végrehajtási folyamat során végig 
átlátható módon konzultáljon a 
kereskedelmi szakszervezetekkel, illetve a 
környezetvédelmi és társadalmi nem 
kormányzati szervekkel, biztosítva a nem
megfelelés kifogásolására vonatkozó 
egyértelmű jogukat;

3. ragaszkodik ahhoz, hogy a Bizottság –
miközben hatékonyan együttműködik az 
ILO-val és egyéb szerződő szervekkel –
továbbra is megfeleljen abbéli 
kötelezettségének, hogy értékelje a 
kereskedelmi tárgyalások társadalmi, 
környezetvédelmi és emberi jogokra 
gyakorolt hatását, és a kereskedelmi 
megállapodásokkal kapcsolatos tárgyalási 
és végrehajtási folyamat során végig 
átlátható módon konzultáljon a 
kereskedelmi szakszervezetekkel, illetve a 
környezetvédelmi és társadalmi nem 
kormányzati szervekkel, biztosítva 
aggodalmaik és kifogásaik 
megfogalmazására vonatkozó egyértelmű 
jogukat;

Or. en

Módosítás 12
Richard Howitt

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólít arra, hogy a jövőbeli 
kereskedelmi megállapodások és a GSP+-
rendelet felülvizsgálata küszöböljék ki a 
következetességben, átláthatóságban és az 
eljárások tisztességességében 
megmutatkozó hiányosságokat azáltal, 
hogy a partnerországok munkaügyi, 
környezetvédelmi és emberi jogoknak való 
megfelelése tekintetében átlátható 
határértékeket alkalmaznak;

4. felszólít arra, hogy a jövőbeli 
kereskedelmi megállapodások és a GSP+-
rendelet felülvizsgálata küszöböljék ki a 
következetességben, átláthatóságban és az 
eljárások tisztességességében jelenleg
megmutatkozó hiányosságokat azáltal, 
hogy a partnerországok munkaügyi, 
környezetvédelmi és emberi jogoknak való 
megfelelése tekintetében átlátható
követelményeket és határértékeket 
alkalmaznak, szükség esetén javító célú 
ajánlások megfogalmazásával;

Or. en
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Módosítás 13
Richard Howitt

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli a fenntarthatósági szempontú 
hatásvizsgálatok alkalmazását, de sajnálja, 
hogy – mint Nyugat-Afrika és Kolumbia 
esetében – azok eredményeire nem 
reagálnak megfelelően; hangsúlyozza az 
EU szerepét abban a tekintetben, hogy a 
munkaügyi és emberi jogok tiszteletben 
tartásával kapcsolatban még a 
kereskedelmi megállapodások megkötése
előtt, illetve azok végrehajtása során 
konkrét javulást érjen el;

5. üdvözli a fenntarthatósági szempontú 
hatásvizsgálatok alkalmazását, de sajnálja, 
hogy – mint Nyugat-Afrika, a földközi-
tengeri országok és Kolumbia esetében –
azok eredményeire nem reagálnak 
megfelelően; az EU szerepének nagyobb 
hangsúlyozására szólít fel abban a 
tekintetben, hogy a munkaügyi és emberi 
jogok tiszteletben tartásával kapcsolatban 
még a kereskedelmi megállapodások
véglegesítése előtt, illetve azok későbbi
végrehajtása során konkrét javulást érjen 
el;

Or. en

Módosítás 14
Joe Higgins

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli a fenntarthatósági szempontú 
hatásvizsgálatok alkalmazását, de sajnálja, 
hogy – mint Nyugat-Afrika és Kolumbia 
esetében – azok eredményeire nem 
reagálnak megfelelően; hangsúlyozza az 
EU szerepét abban a tekintetben, hogy a 
munkaügyi és emberi jogok tiszteletben 
tartásával kapcsolatban még a 
kereskedelmi megállapodások megkötése 
előtt, illetve azok végrehajtása során 
konkrét javulást érjen el;

5. üdvözli a fenntarthatósági szempontú 
hatásvizsgálatok alkalmazását, de sajnálja, 
hogy – mint Nyugat-Afrika és Kolumbia 
esetében, amely utóbbi országgal az 
emberi jogok ott tapasztalt megsértése, 
többek között számos szakszervezeti 
aktivista büntetlen meggyilkolása miatt az 
EU-nak nem szabadna kereskedelmi 
megállapodást kötnie – azok eredményeire 
nem reagálnak megfelelően; hangsúlyozza 
az EU szerepét abban a tekintetben, hogy a 
munkaügyi és emberi jogok tiszteletben 
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tartásával kapcsolatban még a 
kereskedelmi megállapodások megkötése 
előtt, illetve azok végrehajtása során 
konkrét javulást érjen el;

Or. en

Módosítás 15
Martin Kastler

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli a fenntarthatósági szempontú 
hatásvizsgálatok alkalmazását, de sajnálja, 
hogy – mint Nyugat-Afrika és Kolumbia 
esetében – azok eredményeire nem 
reagálnak megfelelően; hangsúlyozza az 
EU szerepét abban a tekintetben, hogy a 
munkaügyi és emberi jogok tiszteletben 
tartásával kapcsolatban még a 
kereskedelmi megállapodások megkötése 
előtt, illetve azok végrehajtása során 
konkrét javulást érjen el;

5. üdvözli a fenntarthatósági szempontú 
hatásvizsgálatok alkalmazását;
hangsúlyozza az EU szerepét abban a 
tekintetben, hogy a munkaügyi és emberi 
jogok tiszteletben tartásával kapcsolatban 
még a kereskedelmi megállapodások 
megkötése előtt, illetve azok végrehajtása 
során konkrét javulást érjen el;

Or. de

Módosítás 16
Veronica Lope Fontagné, Pablo Zalba Bidegain

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli a fenntarthatósági szempontú 
hatásvizsgálatok alkalmazását, de sajnálja, 
hogy – mint Nyugat-Afrika és Kolumbia 
esetében – azok eredményeire nem 
reagálnak megfelelően; hangsúlyozza az 
EU szerepét abban a tekintetben, hogy a 
munkaügyi és emberi jogok tiszteletben 
tartásával kapcsolatban még a 

5. üdvözli a fenntarthatósági szempontú 
hatásvizsgálatok alkalmazását;
hangsúlyozza az EU szerepét abban a 
tekintetben, hogy a munkaügyi és emberi 
jogok tiszteletben tartásával kapcsolatban 
még a kereskedelmi megállapodások 
megkötése előtt, illetve azok végrehajtása 
során konkrét javulást érjen el;
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kereskedelmi megállapodások megkötése 
előtt, illetve azok végrehajtása során 
konkrét javulást érjen el;

Or. en

Módosítás 17
Marian Harkin

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli a fenntarthatósági szempontú 
hatásvizsgálatok alkalmazását, de sajnálja, 
hogy – mint Nyugat-Afrika és Kolumbia
esetében – azok eredményeire nem 
reagálnak megfelelően; hangsúlyozza az 
EU szerepét abban a tekintetben, hogy a 
munkaügyi és emberi jogok tiszteletben 
tartásával kapcsolatban még a 
kereskedelmi megállapodások megkötése 
előtt, illetve azok végrehajtása során 
konkrét javulást érjen el;

5. üdvözli a fenntarthatósági szempontú 
hatásvizsgálatok alkalmazását, de sajnálja, 
hogy – mint Nyugat-Afrika, Kolumbia és a 
szélesebb latin-amerikai régió esetében –
azok eredményeire nem reagálnak 
megfelelően; hangsúlyozza az EU szerepét 
abban a tekintetben, hogy az emberi jogok,
a munkaügyi szabványok, a fenntartható 
fejlődés és a helyes kormányzás
tiszteletben tartásával kapcsolatban még a 
kereskedelmi megállapodások megkötése 
előtt, illetve azok végrehajtása során 
konkrét javulást érjen el;

Or. en

Módosítás 18
Richard Howitt

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. elismeri, hogy a jelenlegi és jövőbeli 
kereskedelmi megállapodásokról gazdasági 
válság összefüggésében tárgyalnak; hogy a 
munkahelyek külföldre költöztetése (off-
shoring) a munkahelyek elvesztésének 
nagy részéért felelős; és hogy az uniós 

6. elismeri, hogy a jelenlegi és jövőbeli 
kereskedelmi megállapodásokról gazdasági 
válság keretében tárgyalnak, amely két év 
alatt várhatóan nyolcmillióval növeli majd 
a munkanélküliek számát az OECD-
országokban; hogy a munkahelyek 
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kereskedelmi politikának törekednie kell
arra, hogy az összes ágazatban 
megakadályozza az EU piaci 
részesedésének és a foglalkoztatási 
szinteknek a túlzott vagy túlságosan gyors 
csökkenését; felszólít arra, hogy a 
kereskedelmi megállapodásokat az EU 
Globalizációs Alkalmazkodási Alapja 
hatályának figyelembe vételével kössék 
annak érdekében, hogy megfelelő 
támogatást biztosítsanak az újjáépítéshez;

külföldre költöztetése (off-shoring) a 
munkahelyek elvesztésének nagy részéért 
felelős, például Írországban és 
Portugáliában (négyből egy), Dániában 
(hatból egy), valamint Észtországban és 
Szlovéniában (hétből egy); és hogy az 
uniós kereskedelmi politikának törekednie 
kell arra, hogy az összes ágazatban 
megakadályozza az EU piaci 
részesedésének és a foglalkoztatási 
szinteknek a túlzott vagy túlságosan gyors 
csökkenését; felszólít arra, hogy a 
kereskedelmi megállapodásokat az EU 
Globalizációs Alkalmazkodási Alapja 
hatályának figyelembe vételével kössék 
annak érdekében, hogy megfelelő szintű
támogatást biztosítsanak a válságot követő
újjáépítéshez;

Or. en

Módosítás 19
Joe Higgins

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. elismeri, hogy a jelenlegi és jövőbeli 
kereskedelmi megállapodásokról gazdasági 
válság összefüggésében tárgyalnak; hogy a
munkahelyek külföldre költöztetése (off-
shoring) a munkahelyek elvesztésének 
nagy részéért felelős; és hogy az uniós 
kereskedelmi politikának törekednie kell 
arra, hogy az összes ágazatban 
megakadályozza az EU piaci 
részesedésének és a foglalkoztatási 
szinteknek a túlzott vagy túlságosan gyors 
csökkenését; felszólít arra, hogy a 
kereskedelmi megállapodásokat az EU
Globalizációs Alkalmazkodási Alapja
hatályának figyelembe vételével kössék 
annak érdekében, hogy megfelelő 

6. elismeri, hogy a jelenlegi és jövőbeli 
kereskedelmi megállapodásokról gazdasági 
válság összefüggésében tárgyalnak; hogy a
munkahelyeknek a multinacionális 
vállalatok által magasabb nyereség 
reményében történő külföldre költöztetése
(off-shoring) a munkahelyek elvesztésének 
nagy részéért felelős; hogy az EU 
politikája ösztönözte a munkavállalók 
béreinek és munkakörülményeinek 
romlását eredményező versengést, amint 
azt az Európai Bíróság Svédországgal, 
Németországgal és Luxemburggal 
kapcsolatban hozott közelmúltbéli ítéletei 
mutatják, és hogy az EU Globalizációs 
Alkalmazkodási Alapja tökéletesen 
alkalmatlan választ ad e problémára; kéri,
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támogatást biztosítsanak az újjáépítéshez; hogy a jelentős munkahelyveszteséggel 
fenyegető nagyobb vállalkozásokat vegyék 
állami tulajdonba, és ezzel párhuzamosan 
tegyenek lépéseket a fejlődő országokkal 
folytatott együttműködés és a számukra 
juttatott támogatások fenntartására;

Or. en

Módosítás 20
Martin Kastler

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. elismeri, hogy a jelenlegi és jövőbeli 
kereskedelmi megállapodásokról gazdasági 
válság összefüggésében tárgyalnak; hogy a 
munkahelyek külföldre költöztetése (off-
shoring) a munkahelyek elvesztésének 
nagy részéért felelős; és hogy az uniós 
kereskedelmi politikának törekednie kell 
arra, hogy az összes ágazatban 
megakadályozza az EU piaci 
részesedésének és a foglalkoztatási 
szinteknek a túlzott vagy túlságosan gyors 
csökkenését; felszólít arra, hogy a 
kereskedelmi megállapodásokat az EU 
Globalizációs Alkalmazkodási Alapja 
hatályának figyelembe vételével kössék 
annak érdekében, hogy megfelelő 
támogatást biztosítsanak az újjáépítéshez;

6. elismeri, hogy a jelenlegi és jövőbeli 
kereskedelmi megállapodásokról gazdasági 
válság keretében tárgyalnak; hogy a 
munkahelyek külföldre költöztetése (off-
shoring) munkahelyek elveszítésével 
fenyegethet; és hogy az uniós kereskedelmi 
politikának törekednie kell arra, hogy az 
összes ágazatban megakadályozza az EU 
piaci részesedésének és a foglalkoztatási 
szinteknek a túlzott vagy túlságosan gyors 
csökkenését; felszólít arra, hogy a 
kereskedelmi megállapodásokat az EU 
Globalizációs Alkalmazkodási Alapja 
hatályának figyelembe vételével kössék 
annak érdekében, hogy megfelelő 
támogatást biztosítsanak az újjáépítéshez;

Or. de

Módosítás 21
Marian Harkin

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

6. elismeri, hogy a jelenlegi és jövőbeli 
kereskedelmi megállapodásokról gazdasági 
válság összefüggésében tárgyalnak; hogy a 
munkahelyek külföldre költöztetése (off-
shoring) a munkahelyek elvesztésének 
nagy részéért felelős; és hogy az uniós 
kereskedelmi politikának törekednie kell 
arra, hogy az összes ágazatban 
megakadályozza az EU piaci 
részesedésének és a foglalkoztatási 
szinteknek a túlzott vagy túlságosan gyors 
csökkenését; felszólít arra, hogy a 
kereskedelmi megállapodásokat az EU 
Globalizációs Alkalmazkodási Alapja 
hatályának figyelembevételével kössék 
annak érdekében, hogy megfelelő 
támogatást biztosítsanak az újjáépítéshez;

6. elismeri, hogy a jelenlegi és jövőbeli 
kereskedelmi megállapodásokról gazdasági 
válság keretében tárgyalnak; hogy a 
munkahelyek külföldre költöztetése (off-
shoring) a munkahelyek elvesztésének 
nagy részéért felelős; és hogy az uniós 
kereskedelmi politikának törekednie kell 
arra, hogy az összes ágazatban 
megakadályozza az EU piaci 
részesedésének és a foglalkoztatási 
szinteknek a aránytalan vagy túlságosan 
gyors csökkenését, valamint hogy nagyobb 
piaci hozzáférést biztosítson az EU 
exportőrei számára; felszólít arra, hogy a 
kereskedelmi megállapodásokat az EU 
Globalizációs Alkalmazkodási Alapja 
hatályának figyelembevételével kössék 
annak érdekében, hogy megfelelő 
támogatást biztosítsanak az újjáépítéshez;

Or. en

Módosítás 22
Richard Howitt

Véleménytervezet
7 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

7. felszólít arra, hogy az EU kereskedelmi 
megállapodásai mozdítsák elő a 
„Heiligendamm-folyamatban” a 
befektetőkre és vállalkozásokra 
vonatkozóan meghatározott 
kötelezettségeket és jogokat, valamint hogy
a kereskedelmi megállapodások írják elő
az OECD multinacionális vállalatokról 
szóló iránymutatásainak, az ILO 
multinacionális vállalatokról és 
szociálpolitikáról szóló háromoldalú 
nyilatkozatának, az ENSZ globális 
megállapodásának és az ENSZ üzleti és 
emberi jogi különleges képviselője 
ajánlásainak való megfelelést;

7. felszólít arra, hogy az EU kereskedelmi 
megállapodásai mozdítsák elő a korábbi 
német elnökség által az ILO-nál, az 
OECD-nél és az ENSZ-nél 
kezdeményezett „Heiligendamm-
folyamatban” a befektetőkre és 
vállalkozásokra vonatkozóan 
meghatározott kötelezettségeket és jogokat, 
valamint hogy az összes kereskedelmi
megállapodás célozza az OECD 
multinacionális vállalatokról szóló 
iránymutatásainak, az ILO multinacionális 
vállalatokról és szociálpolitikáról szóló 
háromoldalú nyilatkozatának, az ENSZ 
globális megállapodásának és az ENSZ 
üzleti és emberi jogi különleges 
képviselője ajánlásainak való megfelelést;

Or. en

Módosítás 23
Evelyn Regner

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felszólít arra, hogy az EU kereskedelmi 
megállapodásai mozdítsák elő a 
„Heiligendamm-folyamatban” a 
befektetőkre és vállalkozásokra 
vonatkozóan meghatározott 
kötelezettségeket és jogokat, valamint 
hogy a kereskedelmi megállapodások írják 
elő az OECD multinacionális vállalatokról 
szóló iránymutatásainak, az ILO 
multinacionális vállalatokról és 
szociálpolitikáról szóló háromoldalú 
nyilatkozatának, az ENSZ globális 
megállapodásának és az ENSZ üzleti és 
emberi jogi különleges képviselője 
ajánlásainak való megfelelést;

7. felszólít arra, hogy az EU kereskedelmi 
megállapodásai mozdítsák elő a 
„Heiligendamm-folyamatban” a 
befektetőkre és vállalkozásokra 
vonatkozóan meghatározott 
kötelezettségeket és jogokat; a Lisszaboni 
Szerződés vonatkozó rendelkezésein 
alapuló, a felelős befektetésre vonatkozó 
új szabályok betartásával a fenntartható 
fejlődésről szóló fejezetnek a 
szabadkereskedelmi megállapodásokban 
rögzített összes befektetési szabályt 
tartalmaznia kell; úgy véli, hogy a 
kereskedelmi megállapodásoknak elő kell 
írniuk az OECD multinacionális 
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vállalatokról szóló iránymutatásainak, az 
ILO multinacionális vállalatokról és 
szociálpolitikáról szóló háromoldalú 
nyilatkozatának, az ENSZ globális 
megállapodásának és az ENSZ üzleti és 
emberi jogi különleges képviselője 
ajánlásainak való megfelelést;

Or. en

Módosítás 24
Martin Kastler

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felszólít arra, hogy az EU kereskedelmi 
megállapodásai mozdítsák elő a 
„Heiligendamm-folyamatban” a 
befektetőkre és vállalkozásokra 
vonatkozóan meghatározott 
kötelezettségeket és jogokat, valamint hogy 
a kereskedelmi megállapodások írják elő
az OECD multinacionális vállalatokról 
szóló iránymutatásainak, az ILO 
multinacionális vállalatokról és 
szociálpolitikáról szóló háromoldalú
nyilatkozatának, az ENSZ globális
megállapodásának és az ENSZ üzleti és 
emberi jogi különleges képviselője
ajánlásainak való megfelelést;

7. felszólít arra, hogy az EU kereskedelmi 
megállapodásai mozdítsák elő a 
„Heiligendamm-folyamatban” a 
befektetőkre és vállalkozásokra 
vonatkozóan meghatározott 
kötelezettségeket és jogokat, valamint hogy 
a kereskedelmi megállapodások vegyék 
megfelelőképpen figyelembe az OECD 
multinacionális vállalatokról szóló
iránymutatásait, az ILO multinacionális 
vállalatokról és szociálpolitikáról szóló 
háromoldalú nyilatkozatát, az ENSZ 
globális megállapodását és az ENSZ üzleti 
és emberi jogi különleges képviselője
ajánlásait;

Or. de

Módosítás 25
Richard Howitt

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. felszólít arra, hogy a szociális 
problémákkal kapcsolatos panaszok 

8. felszólít arra, hogy a szociális 
problémákkal kapcsolatos panaszok
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független szakértői határozat, nyomon 
követés és vizsgálat tárgyát képezzék;

valóban független szakértői határozat 
tárgyát képezzék; az ezekben 
megfogalmazott ajánlásoknak olyan jól 
meghatározott folyamat részét kell 
képezniük, amely biztosítja a felmerülő 
kérdések gyors megválaszolását, és azt, 
hogy a szakértők megbeszélései ne 
korlátozódjanak a jelentések és az 
ajánlások megfogalmazására, hanem 
folyamatos nyomon követést és 
felülvizsgálatot eredményez, elsősorban 
annak érdekében, hogy fenntartsa az 
azokra a kormányokra nehezedő nyomást, 
amelyek eltűrik területükön a 
munkavállalók jogainak megsértését; 

Or. en

Módosítás 26
Joe Higgins

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. felszólít arra, hogy a szociális 
problémákkal kapcsolatos panaszok 
független szakértői határozat, nyomon 
követés és vizsgálat tárgyát képezzék;

8. felszólít arra, hogy a szociális 
problémákkal kapcsolatos panaszok
nyilvános, független szakértői határozat, 
nyomon követés és vizsgálat tárgyát 
képezzék, amelybe a munkavállalók és a 
közösségi szervek képviselőit is bevonják;

Or. en

Módosítás 27
Evelyn Regner

Véleménytervezet
8 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

8. felszólít arra, hogy a szociális 
problémákkal kapcsolatos panaszok 
független szakértői határozat, nyomon 
követés és vizsgálat tárgyát képezzék;

8. felszólít arra, hogy a szociális 
problémákkal kapcsolatos panaszok 
független szakértői határozat, nyomon 
követés és vizsgálat tárgyát képezzék; a 
részt vevő szakértők közül legalább egynek 
az ILO-tól kell érkeznie;

Or. en

Módosítás 28
Martin Kastler

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. felszólít arra, hogy a szociális 
problémákkal kapcsolatos panaszok 
független szakértői határozat, nyomon 
követés és vizsgálat tárgyát képezzék;

8. felszólít arra, hogy a szociális 
problémákkal kapcsolatos panaszok 
független szakértői nyomon követés és 
vizsgálat tárgyát képezzék;

Or. de

Módosítás 29
Martin Kastler

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. ragaszkodik ahhoz, hogy amennyiben 
bármely kereskedelmi egyezmény 
tartalmazza a munkaerő ideiglenes szabad 
mozgásáról szóló „IV. részt”, akkor azt a 
nemzeti munkaügyi előírásokhoz és a 
partnerországok kollektív 
megállapodásaihoz kell igazítani;

törölve

Or. de
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Módosítás 30
Richard Howitt

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. ragaszkodik ahhoz, hogy amennyiben 
bármely kereskedelmi egyezmény 
tartalmazza a munkaerő ideiglenes szabad 
mozgásáról szóló „IV. részt”, akkor azt a 
nemzeti munkaügyi előírásokhoz és a 
partnerországok kollektív 
megállapodásaihoz kell igazítani;

9. ragaszkodik ahhoz, hogy amennyiben 
bármely kereskedelmi egyezmény 
tartalmazza a munkaerő ideiglenes szabad 
mozgásáról szóló „IV. részt”, akkor azt az 
alapvető munkaügyi szabványokhoz, a 
nemzeti munkaügyi előírásokhoz és a 
partnerországok kollektív 
megállapodásaihoz kell igazítani;

Or. en

Módosítás 31
Evelyn Regner

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. ragaszkodik ahhoz, hogy amennyiben 
bármely kereskedelmi egyezmény 
tartalmazza a munkaerő ideiglenes szabad 
mozgásáról szóló „IV. részt”, akkor azt a 
nemzeti munkaügyi előírásokhoz és a 
partnerországok kollektív 
megállapodásaihoz kell igazítani;

9. ragaszkodik ahhoz, hogy amennyiben 
bármely kereskedelmi egyezmény 
tartalmazza a munkaerő ideiglenes szabad 
mozgásáról szóló „IV. részt”, akkor azt a 
nemzeti munkaügyi előírásokhoz, többek 
között a tartózkodás időtartamára, a 
minimumbérre és a kollektív 
bérmegállapodásokra vonatkozó 
szabályokhoz, valamint a partnerországok 
kollektív megállapodásaihoz kell igazítani;

Or. en
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Módosítás 32
Martin Kastler

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. felszólítja az EU-t, hogy támogassa a 
WTO kereskedelempolitikájának 
vizsgálati mechanizmusát, hogy az 
vonatkozzon a fenntartható fejlődés 
kereskedelemmel kapcsolatos 
szempontjaira, többek között az alapvető 
munkaügyi előírásokra, a szubvenciókra 
és kiegyenlítő vámokra vonatkozó WTO-
kódex „támogatás fogalmának 
meghatározása” című módosítására, 
annak érdekében, hogy biztosíthassák az 
alapvető munkaügyi előírásoknak való 
megfelelést, valamint az emberi jogok 
tiszteletben tartását az export-feldolgozó 
zónákban.

törölve

Or. de

Módosítás 33
Richard Howitt

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. felszólítja az EU-t, hogy támogassa a 
WTO kereskedelempolitikájának vizsgálati 
mechanizmusát, hogy az vonatkozzon a 
fenntartható fejlődés kereskedelemmel 
kapcsolatos szempontjaira, többek között 
az alapvető munkaügyi előírásokra, a 
szubvenciókra és kiegyenlítő vámokra 
vonatkozó WTO-kódex „támogatás 
fogalmának meghatározása” című 
módosítására, annak érdekében, hogy 
biztosíthassák az alapvető munkaügyi 
előírásoknak való megfelelést, valamint az 

10. felszólítja az EU-t, hogy támogassa a 
WTO kereskedelempolitikájának vizsgálati 
mechanizmusát, hogy az vonatkozzon a 
fenntartható fejlődés kereskedelemmel 
kapcsolatos szempontjaira, többek között 
az alapvető munkaügyi előírások 
betartására, a szubvenciókra és kiegyenlítő 
vámokra vonatkozó WTO-kódex 
„támogatás fogalmának meghatározása” 
című módosítására, annak érdekében, hogy 
biztosíthassák az alapvető munkaügyi 
előírásoknak való megfelelést, valamint az 
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emberi jogok tiszteletben tartását az 
export-feldolgozó zónákban.

emberi jogok tiszteletben tartását az 
export-feldolgozó zónákban, továbbá 
felszólítja az EU genfi küldöttségét, hogy 
élessze újra és tartsa fenn a „munka 
barátai” elnevezésű nem hivatalos 
csoportosulást, amelyet a munkaügyi 
szabványoknak a WTO-n belül történő 
előmozdítására hozott létre.

Or. en

Módosítás 34
Thomas Mann

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10a. kéri, hogy minden jövőbeli 
kereskedelmi megállapodás tiltsa a 
gyermekmunkát, különösen a természetes 
kő kitermelése és feldolgozása terén, és 
tartalmazzon olyan egységes európai 
tanúsítási rendszert, amely biztosítja, hogy 
a behozott természetes követ és 
természeteskő-termékeket az értéklánc 
egésze során bizonyíthatóan 
gyermekmunka alkalmazása nélkül 
állítják elő, a 182. ILO-egyezménnyel 
összhangban.

Or. de


