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Predlog spremembe 1
Richard Howitt

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva Evropsko unijo, naj podpira 
načela organizirane in poštene trgovine ter 
zavrača protekcionizem ali kateri koli 
poskus ogrožanja legitimnih primerjalnih 
prednosti držav v razvoju, ki ne uničujejo 
človekovih pravic in pravic sindikatov, 
temveč naj uporabi drugačno razlago člena 
XXIV STO, da omogoči izvzetje ranljivega 
proizvodnega sektorja in drugih sektorjev 
iz trgovinskih sporazumov, kadar je to 
upravičeno;

1. poziva Evropsko unijo, naj podpira 
načela organizirane in poštene trgovine, ki 
so zaznamovala razvoj njenih lastnih 
držav ter uspešnih držav v razvoju, 
vključno z azijskimi tigri, ter zavrača 
protekcionizem ali kateri koli poskus 
ogrožanja legitimnih primerjalnih prednosti 
držav v razvoju, ki ne uničujejo človekovih 
pravic in pravic sindikatov, temveč naj 
uporabi drugačno razlago člena XXIV STO
kot sedaj, da omogoči izvzetje ranljivega 
proizvodnega sektorja in drugih sektorjev 
iz trgovinskih sporazumov, kadar je to 
upravičeno;

Or. en

Predlog spremembe 2
Martin Kastler

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva Evropsko unijo, naj podpira 
načela organizirane in poštene trgovine ter 
zavrača protekcionizem ali kateri koli 
poskus ogrožanja legitimnih primerjalnih 
prednosti držav v razvoju, ki ne uničujejo 
človekovih pravic in pravic sindikatov, 
temveč naj uporabi drugačno razlago 
člena XXIV STO, da omogoči izvzetje
ranljivega proizvodnega sektorja in drugih 
sektorjev iz trgovinskih sporazumov, kadar 
je to upravičeno;

1. poziva Evropsko unijo, naj podpira 
načela organizirane in poštene trgovine ter 
zavrača protekcionizem ali kateri koli 
poskus ogrožanja legitimnih primerjalnih 
prednosti držav v razvoju, ki ne uničujejo 
človekovih pravic in pravic sindikatov.
Poleg tega je treba ustvariti možnost 
izvzetja ranljivega proizvodnega sektorja in 
drugih sektorjev iz trgovinskih 
sporazumov, kadar je to upravičeno; 
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Predlog spremembe 3
Joe Higgins

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva Evropsko unijo, naj podpira 
načela organizirane in poštene trgovine ter 
zavrača protekcionizem ali kateri koli 
poskus ogrožanja legitimnih primerjalnih 
prednosti držav v razvoju, ki ne uničujejo 
človekovih pravic in pravic sindikatov, 
temveč naj uporabi drugačno razlago člena 
XXIV STO, da omogoči izvzetje ranljivega 
proizvodnega sektorja in drugih sektorjev 
iz trgovinskih sporazumov, kadar je to 
upravičeno;

1. poziva Evropsko unijo, naj podpira 
načela organizirane in poštene trgovine ter 
zavrača protekcionizem, ki služi interesom 
velikih evropskih podjetij, ali kateri koli 
poskus ogrožanja legitimnih primerjalnih 
prednosti držav v razvoju, ki ne uničujejo 
človekovih pravic in pravic sindikatov, 
temveč naj uporabi drugačno razlago člena 
XXIV STO, da omogoči izvzetje ranljivega 
proizvodnega sektorja in drugih sektorjev 
iz trgovinskih sporazumov, kadar je to 
upravičeno;

Or. en

Predlog spremembe 4
Veronica Lope Fontagné, Pablo Zalba Bidegain

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva Evropsko unijo, naj podpira 
načela organizirane in poštene trgovine ter 
zavrača protekcionizem ali kateri koli 
poskus ogrožanja legitimnih primerjalnih 
prednosti držav v razvoju, ki ne uničujejo 
človekovih pravic in pravic sindikatov, 
temveč naj uporabi drugačno razlago člena 
XXIV STO, da omogoči izvzetje ranljivega 
proizvodnega sektorja in drugih sektorjev 
iz trgovinskih sporazumov, kadar je to 
upravičeno;

1. poziva Evropsko unijo, naj podpira 
načela organizirane in poštene trgovine ter 
zavrača protekcionizem ali kateri koli 
poskus ogrožanja legitimnih primerjalnih 
prednosti držav v razvoju, ki ne uničujejo 
človekovih in delavnopravnih pravic, 
temveč naj uporabi drugačno razlago člena 
XXIV STO, da omogoči izvzetje ranljivega 
proizvodnega sektorja in drugih sektorjev 
iz trgovinskih sporazumov, kadar je to 
upravičeno;
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Predlog spremembe 5
Martin Kastler

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. potrjuje, da morajo vsi trgovinski 
sporazumi vsebovati zahtevo, da so 
podpisnice ratificirale in dejansko 
uveljavile temeljne konvencije deklaracije 
MOD o temeljnih pravicah in načelih pri 
delu, ter da ima poglavje o trajnostnem 
razvoju enako zavezujoč status kot 
določbe o dostopu na trg ter da zanj velja 
isti mehanizem za reševanje sporov;

2. potrjuje, da je treba pri vseh trgovinskih 
sporazumih posvetiti potrebno pozornost, 
da se zagotovi, da so podpisnice ratificirale 
in dejansko uveljavile temeljne konvencije 
deklaracije MOD o temeljnih pravicah in 
načelih pri delu;

Or. de

Predlog spremembe 6
Evelyn Regner

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. potrjuje, da morajo vsi trgovinski 
sporazumi vsebovati zahtevo, da so 
podpisnice ratificirale in dejansko 
uveljavile temeljne konvencije deklaracije 
MOD o temeljnih pravicah in načelih pri 
delu, ter da ima poglavje o trajnostnem 
razvoju enako zavezujoč status kot določbe 
o dostopu na trg ter da zanj velja isti 
mehanizem za reševanje sporov;

2. potrjuje, da morajo vsi trgovinski 
sporazumi vsebovati zahtevo, da so 
podpisnice ratificirale, uveljavile in da
dejansko uporabljajo temeljne konvencije 
deklaracije MOD o temeljnih pravicah in 
načelih pri delu, ter da ima poglavje o 
trajnostnem razvoju enako zavezujoč status 
kot določbe o dostopu na trg ter da zanj 
velja isti mehanizem za reševanje sporov;

Or. en
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Predlog spremembe 7
Joe Higgins

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. potrjuje, da morajo vsi trgovinski 
sporazumi vsebovati zahtevo, da so 
podpisnice ratificirale in dejansko 
uveljavile temeljne konvencije deklaracije 
MOD o temeljnih pravicah in načelih pri 
delu, ter da ima poglavje o trajnostnem 
razvoju enako zavezujoč status kot določbe 
o dostopu na trg ter da zanj velja isti 
mehanizem za reševanje sporov;

2. potrjuje, da morajo vsi trgovinski 
sporazumi vsebovati zahtevo, da so 
podpisnice ratificirale in dejansko 
uveljavile vsaj temeljne konvencije 
deklaracije MOD o temeljnih pravicah in 
načelih pri delu, ter da ima poglavje o 
trajnostnem razvoju enako zavezujoč status 
kot določbe o dostopu na trg ter da zanj 
velja isti mehanizem za reševanje sporov;

Or. en

Predlog spremembe 8
Richard Howitt

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. vztraja, da mora Komisija poleg tega, da 
učinkovito sodeluje z MOD in drugimi 
organi iz sporazuma, še naprej izpolnjevati 
svojo odgovornost, da ocenjuje učinek 
trgovinskih pogajanj na socialne, okoljske 
in človekove pravice, ter da se v celotnem 
postopku pogajanj in izvajanja trgovinskih 
sporazumov pregledno posvetuje s 
sindikati ter okoljskimi in socialnimi 
nevladnimi organizacijami ter jim zagotovi 
jasno pravico, da opozarjajo na kršitve;

3. vztraja, da mora Komisija poleg tega, da 
učinkovito sodeluje z MOD in drugimi 
organi iz sporazuma, še naprej izpolnjevati 
svojo odgovornost, da ocenjuje učinek 
trgovinskih pogajanj na socialne, okoljske 
in človekove pravice ter da se na vseh 
stopnjah celotnega postopka pogajanj in 
izvajanja trgovinskih sporazumov 
pregledno posvetuje s sindikati kot 
priznanimi socialnimi partnerji ter 
okoljskimi in socialnimi nevladnimi 
organizacijami iz EU in tretjih držav ter 
jim zagotovi jasno pravico, da opozarjajo 
na kršitve v razmislek in ukrepanje 
Komisije same;
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Predlog spremembe 9
Sylvana Rapti

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. vztraja, da mora Komisija poleg tega, da 
učinkovito sodeluje z MOD in drugimi 
organi iz sporazuma, še naprej izpolnjevati 
svojo odgovornost, da ocenjuje učinek 
trgovinskih pogajanj na socialne, okoljske 
in človekove pravice, ter da se v celotnem 
postopku pogajanj in izvajanja trgovinskih 
sporazumov pregledno posvetuje s 
sindikati ter okoljskimi in socialnimi 
nevladnimi organizacijami ter jim zagotovi 
jasno pravico, da opozarjajo na kršitve;

3. vztraja, da mora Komisija poleg tega, da 
učinkovito sodeluje z MOD in drugimi 
organi iz sporazuma, še naprej izpolnjevati 
svojo odgovornost, da ocenjuje učinek 
trgovinskih pogajanj na socialne, okoljske 
in človekove pravice, in pri tem še posebej 
paziti na spodbujanje dostojnega dela za 
vse, ter da se v celotnem postopku pogajanj 
in izvajanja trgovinskih sporazumov 
pregledno posvetuje s sindikati ter 
okoljskimi in socialnimi nevladnimi 
organizacijami ter jim zagotovi jasno 
pravico, da opozarjajo na kršitve;

Or. el

Predlog spremembe 10
Veronica Lope Fontagné, Pablo Zalba Bidegain

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. vztraja, da mora Komisija poleg tega, da 
učinkovito sodeluje z MOD in drugimi 
organi iz sporazuma, še naprej izpolnjevati 
svojo odgovornost, da ocenjuje učinek 
trgovinskih pogajanj na socialne, okoljske 
in človekove pravice, ter da se v celotnem 
postopku pogajanj in izvajanja trgovinskih 
sporazumov pregledno posvetuje s 
sindikati ter okoljskimi in socialnimi 
nevladnimi organizacijami ter jim 
zagotovi jasno pravico, da opozarjajo na 

3. vztraja, da mora Komisija poleg tega, da 
učinkovito sodeluje z MOD in drugimi 
organi iz sporazuma, še naprej izpolnjevati 
svojo odgovornost, da ocenjuje učinek 
trgovinskih pogajanj na socialne, okoljske 
in človekove pravice ter da se v celotnem 
postopku pogajanj in izvajanja trgovinskih 
sporazumov pregledno posvetuje z 
zainteresiranimi stranmi ter jim zagotovi 
jasno pravico, da opozarjajo na kršitve;
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kršitve;

Or. en

Predlog spremembe 11
Marian Harkin

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. vztraja, da mora Komisija poleg tega, da 
učinkovito sodeluje z MOD in drugimi 
organi iz sporazuma, še naprej izpolnjevati 
svojo odgovornost, da ocenjuje učinek 
trgovinskih pogajanj na socialne, okoljske 
in človekove pravice, ter da se v celotnem 
postopku pogajanj in izvajanja trgovinskih 
sporazumov pregledno posvetuje s 
sindikati ter okoljskimi in socialnimi 
nevladnimi organizacijami ter jim zagotovi 
jasno pravico, da opozarjajo na kršitve;

3. vztraja, da mora Komisija poleg tega, da 
učinkovito sodeluje z MOD in drugimi 
organi iz sporazuma, še naprej izpolnjevati 
svojo odgovornost, da ocenjuje učinek 
trgovinskih pogajanj na socialne, okoljske 
in človekove pravice, ter da se v celotnem 
postopku pogajanj in izvajanja trgovinskih 
sporazumov pregledno posvetuje s 
sindikati ter okoljskimi in socialnimi 
nevladnimi organizacijami ter jim zagotovi 
jasno pravico, da izražajo pomisleke ali 
ugovore;

Or. en

Predlog spremembe 12
Richard Howitt

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva k nadaljnjim trgovinskim 
sporazumom in reviziji uredbe o splošnem 
sistemu preferencialov (GSP+), da bi z 
uporabo preglednih meril uspešnosti glede 
spoštovanja delovnopravnih, okoljskih in 
človekovih pravic v partnerskih državah 
premagali pomanjkljivosti v doslednosti, 
preglednosti in proceduralni poštenosti;

4. poziva k nadaljnjim trgovinskim 
sporazumom in reviziji uredbe o splošnem 
sistemu preferencialov (GSP+), da bi z 
uporabo preglednih meril in referenčnih 
standardov glede spoštovanja 
delovnopravnih, okoljskih in človekovih 
pravic, vključno z morebitnimi posebnimi 
priporočili, kjer so potrebna, v partnerskih 
državah premagali pomanjkljivosti v 
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doslednosti, preglednosti in proceduralni 
poštenosti;

Or. en

Predlog spremembe 13
Richard Howitt

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. odobrava uporabo presoje vpliva na 
trajnost, vendar obžaluje pomanjkanje 
celovitega ukrepanja na podlagi rezultatov, 
kot se je zgodilo v Zahodni Afriki; v 
primeru Kolumbije izpostavlja finančni 
vzvod EU za doseganje konkretnih 
izboljšav pri delovnopravnih in človekovih 
pravicah še pred sprejetjem trgovinskih 
sporazumov, pa tudi med njihovim 
izvajanjem;

5. odobrava uporabo presoje vpliva na 
trajnost, vendar obžaluje pomanjkanje 
celovitega ukrepanja na podlagi rezultatov, 
kot se je zgodilo v Zahodni Afriki, v 
mediteranskih državah in v Kolumbiji; 
poziva, naj se da večji poudarek uporabi
finančnega vzvoda EU za doseganje 
konkretnih izboljšav pri delovnopravnih in 
človekovih pravicah še pred sprejetjem 
trgovinskih sporazumov, pa tudi med 
njihovim izvajanjem;

Or. en

Predlog spremembe 14
Joe Higgins

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. odobrava uporabo presoje vpliva na 
trajnost, vendar obžaluje pomanjkanje 
celovitega ukrepanja na podlagi rezultatov, 
kot se je zgodilo v Zahodni Afriki; v 
primeru Kolumbije izpostavlja finančni 
vzvod EU za doseganje konkretnih 
izboljšav pri delovnopravnih in človekovih 
pravicah še pred sprejetjem trgovinskih 

5. odobrava uporabo presoje vpliva na 
trajnost, vendar obžaluje pomanjkanje 
celovitega ukrepanja na podlagi rezultatov, 
kot se je zgodilo v Zahodni Afriki in v 
primeru Kolumbije, s katero naj EU ne 
sklepa nikakršnega dogovora o trgovini, 
glede na podatke o kršitvah človekovih 
pravic v tej državi, vključno z 
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sporazumov, pa tudi med njihovim 
izvajanjem;

nekaznovanimi umori številnih 
sindikalnih aktivistov;  izpostavlja 
finančni vzvod EU za doseganje 
konkretnih izboljšav pri delovnopravnih in 
človekovih pravicah še pred sprejetjem 
trgovinskih sporazumov, pa tudi med 
njihovim izvajanjem;

Or. en

Predlog spremembe 15
Martin Kastler

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. odobrava uporabo presoje vpliva na 
trajnost, vendar obžaluje pomanjkanje 
celovitega ukrepanja na podlagi 
rezultatov, kot se je zgodilo v Zahodni 
Afriki; v primeru Kolumbije izpostavlja 
finančni vzvod EU za doseganje 
konkretnih izboljšav pri delovnopravnih in 
človekovih pravicah še pred sprejetjem 
trgovinskih sporazumov, pa tudi med 
njihovim izvajanjem;

5. odobrava uporabo presoje vpliva na 
trajnost; izpostavlja finančni vzvod EU za 
doseganje konkretnih izboljšav pri 
delovnopravnih in človekovih pravicah še 
pred sprejetjem trgovinskih sporazumov, 
pa tudi med njihovim izvajanjem;

Or. de

Predlog spremembe 16
Veronica Lope Fontagné, Pablo Zalba Bidegain

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. odobrava uporabo presoje vpliva na 
trajnost, vendar obžaluje pomanjkanje 
celovitega ukrepanja na podlagi 
rezultatov, kot se je zgodilo v Zahodni 
Afriki; v primeru Kolumbije izpostavlja 
finančni vzvod EU za doseganje 

5. odobrava uporabo presoje vpliva na 
trajnost; izpostavlja finančni vzvod EU za 
doseganje konkretnih izboljšav pri 
delovnopravnih in človekovih pravicah še 
pred sprejetjem trgovinskih sporazumov, 
pa tudi med njihovim izvajanjem;
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konkretnih izboljšav pri delovnopravnih in 
človekovih pravicah še pred sprejetjem 
trgovinskih sporazumov, pa tudi med 
njihovim izvajanjem;

Or. en

Predlog spremembe 17
Marian Harkin

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. odobrava uporabo presoje vpliva na 
trajnost, vendar obžaluje pomanjkanje
celovitega ukrepanja na podlagi rezultatov, 
kot se je zgodilo v Zahodni Afriki; v 
primeru Kolumbije izpostavlja finančni 
vzvod EU za doseganje konkretnih 
izboljšav pri delovnopravnih in človekovih 
pravicah še pred sprejetjem trgovinskih 
sporazumov, pa tudi med njihovim 
izvajanjem;

5. odobrava uporabo presoje vpliva na 
trajnost, vendar obžaluje pomanjkanje 
celovitega ukrepanja na podlagi rezultatov, 
kot se je zgodilo v Zahodni Afriki, v 
primeru Kolumbije in širših 
latinskoameriških regij; izpostavlja 
finančni vzvod EU za doseganje 
konkretnih izboljšav pri človekovih 
pravicah, delovnih standardih, 
trajnostnemu razvoju in dobremu 
upravljanju še pred sprejetjem trgovinskih 
sporazumov, pa tudi med njihovim 
izvajanjem;

Or. en

Predlog spremembe 18
Richard Howitt

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. priznava, da pogajanja o aktualnih in 
prihodnjih sporazumih potekajo v ozadju 
gospodarske depresije; da je prenos 
delovnih mest v države s cenejšo delovno 
silo kriv za velik delež izgub delovnih 

6. priznava, da pogajanja o aktualnih in 
prihodnjih sporazumih potekajo v ozadju 
gospodarske depresije, ki bo po napovedih 
povečala število nezaposlenih v državah 
OECD za osem milijonov v dveh letih; da 
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mest; in da bi si morala trgovinska politika 
EU prizadevati za preprečitev pretiranega 
ali prehitrega upada tržnega deleža EU ter 
ravni zaposlenosti v vseh sektorjih; poziva, 
da bi bilo treba trgovinske sporazume 
sklepati glede na področje uporabe sklada 
EU za prilagoditev globalizaciji, s čimer bi 
zagotovili ustrezno podporo pri 
prestrukturiranju;

je prenos delovnih mest v države s cenejšo 
delovno silo kriv za velik delež izgub 
delovnih mest, na primer na Irskem in 
Portugalskem (eno delovno mesto od 
štirih), Danskem (eno od šestih) in v 
Estoniji in Sloveniji (eno od sedmih); in 
da bi si morala trgovinska politika EU 
prizadevati za preprečitev pretiranega ali 
prehitrega upada tržnega deleža EU ter 
ravni zaposlenosti v vseh sektorjih; poziva, 
da bi bilo treba trgovinske sporazume 
sklepati glede na področje uporabe sklada 
EU za prilagoditev globalizaciji, s čimer bi 
zagotovili ustrezno raven podpore pri 
prestrukturiranju, ki bi sledilo;

Or. en

Predlog spremembe 19
Joe Higgins

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. priznava, da pogajanja o aktualnih in 
prihodnjih sporazumih potekajo v ozadju 
gospodarske depresije; da je prenos 
delovnih mest v države s cenejšo delovno 
silo kriv za velik delež izgub delovnih 
mest; in da bi si morala trgovinska 
politika EU prizadevati za preprečitev 
pretiranega ali prehitrega upada tržnega 
deleža EU ter ravni zaposlenosti v vseh 
sektorjih; poziva, da bi bilo treba 
trgovinske sporazume sklepati glede na 
področje uporabe sklada EU za 
prilagoditev globalizaciji, s čimer bi 
zagotovili ustrezno podporo pri 
prestrukturiranju;

6. priznava, da pogajanja o aktualnih in 
prihodnjih sporazumih potekajo v ozadju 
gospodarske depresije; da je prenos 
delovnih mest v države s cenejšo delovno 
silo, ki ga izvajajo multinacionalne družbe 
v želji po povečanju dobička, kriv za velik 
delež izgub delovnih mest, da politika EU 
spodbuja „tekmovanje v zniževanju“ plač 
in poslabšanju delovnih razmer delavcev, 
kot kažejo nedavne sodbe Sodišča 
Evropskih skupnosti za Švedsko, Nemčijo 
in Luksemburg, in da je sklad EU za 
prilagoditev globalizaciji povsem 
neustrezen odgovor; poziva, naj velika 
podjetja, ki lahko povzročijo precejšnjo 
izgubo delovnih mest, preidejo v javno 
lastništvo, hkrati pa naj se sprejmejo 
ukrepi za ohranitev sodelovanja z 
državami v razvoju in pomoč le-tem;
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Or. en

Predlog spremembe 20
Martin Kastler

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. priznava, da pogajanja o aktualnih in 
prihodnjih sporazumih potekajo v ozadju 
gospodarske depresije; da je prenos 
delovnih mest v države s cenejšo delovno 
silo kriv za velik delež izgub delovnih 
mest; in da bi si morala trgovinska politika 
EU prizadevati za preprečitev pretiranega 
ali prehitrega upada tržnega deleža EU ter 
ravni zaposlenosti v vseh sektorjih; poziva, 
da bi bilo treba trgovinske sporazume 
sklepati glede na področje uporabe sklada 
EU za prilagoditev globalizaciji, s čimer bi 
zagotovili ustrezno podporo pri 
prestrukturiranju;

6. priznava, da pogajanja o aktualnih in 
prihodnjih sporazumih potekajo v ozadju 
gospodarske depresije; da lahko prenos 
delovnih mest v države s cenejšo delovno 
silo vključuje tveganje za izgubo delovnih 
mest; in da bi si morala trgovinska politika 
EU prizadevati za preprečitev pretiranega 
ali prehitrega upada tržnega deleža EU ter 
ravni zaposlenosti v vseh sektorjih; poziva, 
da bi bilo treba trgovinske sporazume 
sklepati glede na področje uporabe sklada 
EU za prilagoditev globalizaciji, s čimer bi 
zagotovili ustrezno podporo pri 
prestrukturiranju;

Or. de

Predlog spremembe 21
Marian Harkin

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. priznava, da pogajanja o aktualnih in 
prihodnjih sporazumih potekajo v ozadju 
gospodarske depresije; da je prenos 
delovnih mest v države s cenejšo delovno 
silo kriv za velik delež izgub delovnih 
mest; in da bi si morala trgovinska politika 
EU prizadevati za preprečitev pretiranega
ali prehitrega upada tržnega deleža EU ter 
ravni zaposlenosti v vseh sektorjih; poziva, 
da bi bilo treba trgovinske sporazume 

6. priznava, da pogajanja o aktualnih in 
prihodnjih sporazumih potekajo v ozadju 
gospodarske depresije; da je prenos 
delovnih mest v države s cenejšo delovno 
silo kriv za velik delež izgub delovnih 
mest; in da bi si morala trgovinska politika 
EU prizadevati za preprečitev 
nesorazmernega ali prehitrega upada 
tržnega deleža EU ter ravni zaposlenosti v 
vseh sektorjih ter zagotoviti boljši dostop 
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sklepati glede na področje uporabe sklada 
EU za prilagoditev globalizaciji, s čimer bi 
zagotovili ustrezno podporo pri 
prestrukturiranju;

do trga za izvoznike EU; poziva, da bi bilo 
treba trgovinske sporazume sklepati glede 
na področje uporabe sklada EU za 
prilagoditev globalizaciji, s čimer bi 
zagotovili ustrezno podporo pri 
prestrukturiranju;

Or. en

Predlog spremembe 22
Richard Howitt

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva, da se na trgovinskih pogajanjih 
EU spodbujajo ne le pravice, temveč tudi 
obveznosti vlagateljev in podjetij, kot je 
bilo določeno v okviru heiligendammskega 
procesa, ter da se v trgovinske sporazume 
vključi zahteva po upoštevanju smernic 
OECD o večnacionalnih podjetjih, 
tristranske deklaracije MOD o 
večnacionalnih podjetjih in socialni 
politiki, pobude ZN za globalni dogovor in 
priporočil posebnega predstavnika 
Združenih narodov za podjetništvo in 
človekove pravice;

7. poziva, da se na trgovinskih pogajanjih 
EU spodbujajo ne le pravice, temveč tudi 
obveznosti vlagateljev in podjetij, kot je 
bilo določeno v okviru heiligendammskega 
procesa, ki ga je spodbudilo nekdanje 
nemško predsedstvo z MOD, OECD in 
ZN,  ter da vsi trgovinski sporazumi 
zasledujejo upoštevanje smernic OECD o 
večnacionalnih podjetjih, tristranske 
deklaracije MOD o večnacionalnih 
podjetjih in socialni politiki, pobude ZN za 
globalni dogovor in priporočil posebnega 
predstavnika Združenih narodov za 
podjetništvo in človekove pravice;

Or. en

Predlog spremembe 23
Evelyn Regner

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva, da se na trgovinskih pogajanjih 7. poziva, da se na trgovinskih pogajanjih 
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EU spodbujajo ne le pravice, temveč tudi 
obveznosti vlagateljev in podjetij, kot je 
bilo določeno v okviru heiligendammskega 
procesa, ter da se v trgovinske sporazume 
vključi zahteva po upoštevanju smernic 
OECD o večnacionalnih podjetjih, 
tristranske deklaracije MOD o 
večnacionalnih podjetjih in socialni 
politiki, pobude ZN za globalni dogovor in 
priporočil posebnega predstavnika 
Združenih narodov za podjetništvo in 
človekove pravice;

EU spodbujajo ne le pravice, temveč tudi 
obveznosti vlagateljev in podjetij, kot je 
bilo določeno v okviru heiligendammskega 
procesa; v skladu z novimi pravili o 
odgovornih naložbah na podlagi ustreznih
določb Lizbonske pogodbe mora poglavje 
o trajnostnem razvoju vključevati vsa 
pravila o naložbah, ki jih vsebujejo 
sporazumi o svobodni trgovini; meni, da 
morajo trgovinski sporazumi vključevati 
zahtevo po upoštevanju smernic OECD o 
večnacionalnih podjetjih, tristranske 
deklaracije MOD o večnacionalnih 
podjetjih in socialni politiki, pobude ZN za 
globalni dogovor in priporočil posebnega 
predstavnika Združenih narodov za 
podjetništvo in človekove pravice;

Or. en

Predlog spremembe 24
Martin Kastler

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva, da se na trgovinskih pogajanjih 
EU spodbujajo ne le pravice, temveč tudi 
obveznosti vlagateljev in podjetij, kot je 
bilo določeno v okviru heiligendammskega 
procesa, ter da se v trgovinske sporazume 
vključi zahteva po upoštevanju smernic
OECD o večnacionalnih podjetjih, 
tristranske deklaracije MOD o 
večnacionalnih podjetjih in socialni 
politiki, pobude ZN za globalni dogovor in 
priporočil posebnega predstavnika 
Združenih narodov za podjetništvo in 
človekove pravice;

7. poziva, da se na trgovinskih pogajanjih 
EU spodbujajo ne le pravice, temveč tudi 
obveznosti vlagateljev in podjetij, kot je 
bilo določeno v okviru heiligendammskega 
procesa, ter da se trgovinski sporazumi 
upoštevajo smernice OECD o 
večnacionalnih podjetjih, tristranske 
deklaracije MOD o večnacionalnih 
podjetjih in socialni politiki, pobude ZN za 
globalni dogovor in priporočil posebnega 
predstavnika Združenih narodov za 
podjetništvo in človekove pravice;

Or. de



PE439.178v01-00 16/20 AM\805685SL.doc

SL

Predlog spremembe 25
Richard Howitt

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva, da bi morali biti za odločanje in 
nadaljnje ukrepanje v zvezi s socialnimi 
problemi ter za njihov pregled zadolženi 
neodvisni strokovnjaki;

8. poziva, da bi morali biti za odločanje v 
zvezi s socialnimi problemi dejansko
zadolženi neodvisni strokovnjaki; njihova 
priporočila morajo biti del jasno 
opredeljenega postopka, ki omogoča 
dovolj hitro obravnavanje vprašanj, tako 
da rezultat razprav strokovnjakov niso le 
poročila in priporočila, temveč da 
privedejo do določb o stalnem spremljanju 
in izvajanju pregledov, zlasti da se ohrani 
pritisk na tiste vlade, ki dopuščajo kršitev 
pravic delavcev na svojem ozemlju;

Or. en

Predlog spremembe 26
Joe Higgins

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva, da bi morali biti za odločanje in 
nadaljnje ukrepanje v zvezi s socialnimi 
problemi ter za njihov pregled zadolženi 
neodvisni strokovnjaki;

8. poziva, da bi morali biti za odločanje in 
nadaljnje ukrepanje v zvezi s socialnimi 
problemi ter za njihov pregled zadolženi 
neodvisni strokovnjaki, njihovo delo pa bi 
moralo biti javno in vključevati 
reprezentativne organizacije delavcev in 
skupnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 27
Evelyn Regner

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva, da bi morali biti za odločanje in 
nadaljnje ukrepanje v zvezi s socialnimi 
problemi ter za njihov pregled zadolženi 
neodvisni strokovnjaki;

8. poziva, da bi morali biti za odločanje in 
nadaljnje ukrepanje v zvezi s socialnimi 
problemi ter za njihov pregled zadolženi 
neodvisni strokovnjaki; najmanj eden od 
sodelujočih strokovnjakov mora biti iz 
organizacije ILO;

Or. en

Predlog spremembe 28
Martin Kastler

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva, da bi morali biti za odločanje in
nadaljnje ukrepanje v zvezi s socialnimi 
problemi ter za njihov pregled zadolženi 
neodvisni strokovnjaki;

8. poziva, da bi morali biti za nadaljnje 
ukrepanje v zvezi s socialnimi problemi ter 
za njihov pregled zadolženi neodvisni 
strokovnjaki;

Or. de

Predlog spremembe 29
Martin Kastler

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. vztraja, da bi bilo treba za morebitno 
vključitev četrte oblike ponudbe iz 
sporazuma GATS o začasnem gibanju 
delovne sile v trgovinske sporazume 
zahtevati skladnost z nacionalnimi 

črtano
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standardi dela in kolektivnimi pogodbami 
v partnerskih državah;

Or. de

Predlog spremembe 30
Richard Howitt

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. vztraja, da bi bilo treba za morebitno 
vključitev četrte oblike ponudbe iz 
sporazuma GATS o začasnem gibanju 
delovne sile v trgovinske sporazume 
zahtevati skladnost z nacionalnimi 
standardi dela in kolektivnimi pogodbami v 
partnerskih državah;

9. vztraja, da bi bilo treba za morebitno 
vključitev četrte oblike ponudbe iz 
sporazuma GATS o začasnem gibanju 
delovne sile v trgovinske sporazume 
zahtevati skladnost s poglavitnimi 
standardi dela, nacionalnimi standardi dela 
in kolektivnimi pogodbami v partnerskih 
državah;

Or. en

Predlog spremembe 31
Evelyn Regner

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. vztraja, da bi bilo treba za morebitno 
vključitev četrte oblike ponudbe iz 
sporazuma GATS o začasnem gibanju 
delovne sile v trgovinske sporazume 
zahtevati skladnost z nacionalnimi 
standardi dela in kolektivnimi pogodbami v 
partnerskih državah;

9. vztraja, da bi bilo treba za morebitno 
vključitev četrte oblike ponudbe iz 
sporazuma GATS o začasnem gibanju 
delovne sile v trgovinske sporazume 
zahtevati skladnost z nacionalnimi 
standardi dela, vključno s pravili o 
obdobju bivanja, minimalnih plačah in 
kolektivnih pogodbah o plačah, in 
kolektivnimi pogodbami v partnerskih 
državah;
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Or. en

Predlog spremembe 32
Martin Kastler

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poziva EU, naj podpira razširitev 
revizijskega mehanizma za trgovinsko 
politiko STO na vidike trajnostnega 
razvoja, ki so povezani s trgovino, 
vključno s temeljnimi delovnimi standardi 
in spremembo opredelitve subvencije v 
sporazumu STO o subvencijah in 
izravnalnih ukrepih, da bi zagotovili 
skladnost s temeljnimi delovnimi 
standardi in spoštovanje človekovih pravic 
v izvozno-predelovalnih conah.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 33
Richard Howitt

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poziva EU, naj podpira razširitev 
revizijskega mehanizma za trgovinsko 
politiko STO na vidike trajnostnega 
razvoja, ki so povezani s trgovino, 
vključno s temeljnimi delovnimi standardi 
in spremembo opredelitve subvencije v 
sporazumu STO o subvencijah in 
izravnalnih ukrepih, da bi zagotovili 
skladnost s temeljnimi delovnimi standardi 
in spoštovanje človekovih pravic v 
izvozno-predelovalnih conah.

10. poziva EU, naj podpira razširitev 
revizijskega mehanizma za trgovinsko 
politiko STO na vidike trajnostnega 
razvoja, ki so povezani s trgovino, 
vključno s skladnostjo s temeljnimi 
delovnimi standardi in spremembo 
opredelitve subvencije v sporazumu STO o 
subvencijah in izravnalnih ukrepih, da bi 
zagotovili skladnost s temeljnimi 
delovnimi standardi in spoštovanje 
človekovih pravic v izvozno-predelovalnih 
conah, ter ženevsko delegacijo EU, naj 
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oživi in ohranja neformalno skupino 
„prijatelji delavcev“, ki jo je ustanovila za 
promoviranje delovnopravnih standardov 
v STO.

Or. en

Predlog spremembe 34
Thomas Mann

Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10a. zahteva, da se pri vseh prihodnjih 
trgovinskih sporazumih ohrani prepoved 
izkoriščanja dela otrok, zlasti pri 
pridobivanju in obdelavi naravnega 
kamna, ter uvede enoten evropski sistem 
certificiranja, ki zagotavlja, da se uvožen 
naravni kamen in izdelki iz njega 
dokazano proizvajajo v celotni verigi 
ustvarjanja vrednosti brez izkoriščanja 
dela otrok v smislu Konvencije ILO št. 
182.

Or. de


