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Ändringsförslag 1
Richard Howitt

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet uppmanar EU att 
upprätthålla principerna om kontrollerad 
och rättvis handel och avvisa protektionism 
eller försök att undergräva de legitima 
komparativa fördelar som 
utvecklingsländerna har och som inte 
försvagar mänskliga och fackliga 
rättigheter, samt att tolka artikel XXIV i 
WTO-avtalet på ett sätt som medger 
undantag från handelsavtal för sårbara 
tillverkningssektorer och andra sektorer, 
om detta är motiverat.

1. Europaparlamentet uppmanar EU att 
upprätthålla de principer om kontrollerad 
och rättvis handel som har kännetecknat 
utvecklingen i unionens egna länder och i 
framgångsrika utvecklingsländer, 
däribland de asiatiska tigrarna, och att 
avvisa protektionism eller försök att 
undergräva de legitima komparativa 
fördelar som utvecklingsländerna har och 
som inte försvagar mänskliga och fackliga 
rättigheter, samt att tolka artikel XXIV i 
WTO-avtalet på ett nytt sätt som medger 
undantag från handelsavtal för sårbara 
tillverkningssektorer och andra sektorer, 
om detta är motiverat.

Or. en

Ändringsförslag 2
Martin Kastler

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet uppmanar EU att 
upprätthålla principerna om kontrollerad 
och rättvis handel och avvisa protektionism 
eller försök att undergräva de legitima 
komparativa fördelar som 
utvecklingsländerna har och som inte 
försvagar mänskliga och fackliga 
rättigheter, samt att tolka artikel XXIV i 
WTO-avtalet på ett sätt som medger 
undantag från handelsavtal för sårbara 

1. Europaparlamentet uppmanar EU att 
upprätthålla principerna om kontrollerad 
och rättvis handel och avvisa protektionism 
eller försök att undergräva de legitima 
komparativa fördelar som 
utvecklingsländerna har och som inte 
försvagar mänskliga och fackliga 
rättigheter. Dessutom bör man göra det 
möjligt att undanta sårbara 
tillverkningssektorer och andra sektorer, 
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tillverkningssektorer och andra sektorer, 
om detta är motiverat.

om detta är motiverat.

Or. de

Ändringsförslag 3
Joe Higgins

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet uppmanar EU att 
upprätthålla principerna om kontrollerad 
och rättvis handel och avvisa protektionism 
eller försök att undergräva de legitima 
komparativa fördelar som 
utvecklingsländerna har och som inte 
försvagar mänskliga och fackliga 
rättigheter, samt att tolka artikel XXIV i 
WTO-avtalet på ett sätt som medger 
undantag från handelsavtal för sårbara 
tillverkningssektorer och andra sektorer, 
om detta är motiverat.

1. Europaparlamentet uppmanar EU att 
upprätthålla principerna om kontrollerad 
och rättvis handel och avvisa den
protektionism som gynnar europeiska 
storföretag eller försök att undergräva de 
legitima komparativa fördelar som 
utvecklingsländerna har och som inte 
försvagar mänskliga och fackliga 
rättigheter, samt att tolka artikel XXIV i 
WTO-avtalet på ett sätt som medger 
undantag från handelsavtal för sårbara 
tillverkningssektorer och andra sektorer, 
om detta är motiverat.

Or. en

Ändringsförslag 4
Veronica Lope Fontagné, Pablo Zalba Bidegain

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet uppmanar EU att 
upprätthålla principerna om kontrollerad 
och rättvis handel och avvisa protektionism
eller försök att undergräva de legitima 
komparativa fördelar som 
utvecklingsländerna har och som inte 
försvagar mänskliga och fackliga 

1. Europaparlamentet uppmanar EU att 
upprätthålla principerna om kontrollerad 
och rättvis handel och avvisa protektionism 
eller försök att undergräva de legitima 
komparativa fördelar som 
utvecklingsländerna har och som inte 
försvagar mänskliga och arbetstagares 
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rättigheter, samt att tolka artikel XXIV i 
WTO-avtalet på ett sätt som medger 
undantag från handelsavtal för sårbara 
tillverkningssektorer och andra sektorer, 
om detta är motiverat.

rättigheter, samt att tolka artikel XXIV i 
WTO-avtalet på ett sätt som medger 
undantag från handelsavtal för sårbara 
tillverkningssektorer och andra sektorer, 
om detta är motiverat.

Or. en

Ändringsförslag 5
Martin Kastler

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser att det i alla 
handelsavtal måste finnas krav på att alla 
parter har ratificerat och i praktiken 
tillämpar de viktigaste konventionerna i 
ILO-deklarationen om grundläggande 
principer och rättigheter, och att kapitlet 
om hållbar utveckling har samma 
bindande status som bestämmelserna om 
marknadstillträde och omfattas av samma 
mekanism för tvistlösning.

2. Europaparlamentet anser att det i alla 
handelsavtal måste tas hänsyn till 
huruvida alla parter har ratificerat och i 
praktiken tillämpar de viktigaste 
konventionerna i ILO-deklarationen om 
grundläggande principer och rättigheter.

Or. de

Ändringsförslag 6
Evelyn Regner

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser att det i alla 
handelsavtal måste finnas krav på att alla 
parter har ratificerat och i praktiken 
tillämpar de viktigaste konventionerna i 
ILO-deklarationen om grundläggande 
principer och rättigheter, och att kapitlet 
om hållbar utveckling har samma bindande 

2. Europaparlamentet anser att det i alla 
handelsavtal måste finnas krav på att alla 
parter har ratificerat, genomfört och i 
praktiken tillämpar de viktigaste 
konventionerna i ILO-deklarationen om 
grundläggande principer och rättigheter, 
och att kapitlet om hållbar utveckling har 
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status som bestämmelserna om 
marknadstillträde och omfattas av samma 
mekanism för tvistlösning.

samma bindande status som 
bestämmelserna om marknadstillträde och 
omfattas av samma mekanism för 
tvistlösning.

Or. en

Ändringsförslag 7
Joe Higgins

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser att det i alla 
handelsavtal måste finnas krav på att alla 
parter har ratificerat och i praktiken 
tillämpar de viktigaste konventionerna i 
ILO-deklarationen om grundläggande 
principer och rättigheter, och att kapitlet
om hållbar utveckling har samma bindande 
status som bestämmelserna om 
marknadstillträde och omfattas av samma 
mekanism för tvistlösning.

2. Europaparlamentet anser att det i alla 
handelsavtal måste finnas krav på att alla 
parter har ratificerat och i praktiken 
tillämpar åtminstone de viktigaste 
konventionerna i ILO-deklarationen om 
grundläggande principer och rättigheter, 
och att kapitlet om hållbar utveckling har 
samma bindande status som 
bestämmelserna om marknadstillträde och 
omfattas av samma mekanism för 
tvistlösning.

Or. en

Ändringsförslag 8
Richard Howitt

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar att 
kommissionen ska samarbeta effektivt med 
ILO och andra fördragsorgan samtidigt 
som den under förhandlingarna och 
genomförandet av handelsavtalen bör 
fullfölja sitt ansvar med att utvärdera 
handelsförhandlingarnas konsekvenser för 

3. Europaparlamentet betonar att 
kommissionen ska samarbeta effektivt med 
ILO och andra fördragsorgan samtidigt 
som den under alla skeden i
förhandlingarna och genomförandet av 
handelsavtalen bör fullfölja sitt ansvar med 
att utvärdera handelsförhandlingarnas 
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de sociala, miljömässiga och mänskliga 
rättigheterna och hålla öppna samråd med 
fackföreningar och icke-statliga 
miljöorganisationer och sociala rörelser för 
att dessa ska garanteras en tydlig rätt att 
påtala överträdelser.

konsekvenser för de sociala, miljömässiga 
och mänskliga rättigheterna och hålla 
öppna samråd med fackföreningar, i 
egenskap av erkända sociala parter, och 
icke-statliga miljöorganisationer och 
sociala rörelser från EU och tredjeländer
för att dessa ska garanteras en tydlig rätt att 
påtala överträdelser som bör bli föremål 
för överväganden och åtgärder från 
kommissionens sida.

Or. en

Ändringsförslag 9
Sylvana Rapti

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar att 
kommissionen ska samarbeta effektivt med 
ILO och andra fördragsorgan samtidigt 
som den under förhandlingarna och 
genomförandet av handelsavtalen bör 
fullfölja sitt ansvar med att utvärdera 
handelsförhandlingarnas konsekvenser för 
de sociala, miljömässiga och mänskliga 
rättigheterna och hålla öppna samråd med 
fackföreningar och icke-statliga 
miljöorganisationer och sociala rörelser för 
att dessa ska garanteras en tydlig rätt att 
påtala överträdelser.

3. Europaparlamentet betonar att 
kommissionen ska samarbeta effektivt med 
ILO och andra fördragsorgan samtidigt 
som den under förhandlingarna och 
genomförandet av handelsavtalen bör 
fullfölja sitt ansvar med att utvärdera 
handelsförhandlingarnas konsekvenser för 
de sociala, miljömässiga och mänskliga 
rättigheterna, med särskild hänsyn till 
främjandet av anständigt arbete för alla, 
och hålla öppna samråd med 
fackföreningar och icke-statliga 
miljöorganisationer och sociala rörelser för 
att dessa ska garanteras en tydlig rätt att 
påtala överträdelser.

Or. el

Ändringsförslag 10
Veronica Lope Fontagné, Pablo Zalba Bidegain

Förslag till yttrande
Punkt 3
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar att 
kommissionen ska samarbeta effektivt med 
ILO och andra fördragsorgan samtidigt 
som den under förhandlingarna och 
genomförandet av handelsavtalen bör 
fullfölja sitt ansvar med att utvärdera 
handelsförhandlingarnas konsekvenser för 
de sociala, miljömässiga och mänskliga 
rättigheterna och hålla öppna samråd med 
fackföreningar och icke-statliga 
miljöorganisationer och sociala rörelser
för att dessa ska garanteras en tydlig rätt att 
påtala överträdelser.

3. Europaparlamentet betonar att 
kommissionen ska samarbeta effektivt med 
ILO och andra fördragsorgan samtidigt 
som den under förhandlingarna och 
genomförandet av handelsavtalen bör 
fullfölja sitt ansvar med att utvärdera 
handelsförhandlingarnas konsekvenser för 
de sociala, miljömässiga och mänskliga 
rättigheterna och hålla öppna samråd med 
berörda aktörer för att dessa ska 
garanteras en tydlig rätt att påtala 
överträdelser.

Or. en

Ändringsförslag 11
Marian Harkin

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar att 
kommissionen ska samarbeta effektivt med 
ILO och andra fördragsorgan samtidigt 
som den under förhandlingarna och 
genomförandet av handelsavtalen bör 
fullfölja sitt ansvar med att utvärdera 
handelsförhandlingarnas konsekvenser för 
de sociala, miljömässiga och mänskliga 
rättigheterna och hålla öppna samråd med 
fackföreningar och icke-statliga 
miljöorganisationer och sociala rörelser för 
att dessa ska garanteras en tydlig rätt att 
påtala överträdelser.

3. Europaparlamentet betonar att 
kommissionen ska samarbeta effektivt med 
ILO och andra fördragsorgan samtidigt 
som den under förhandlingarna och 
genomförandet av handelsavtalen bör 
fullfölja sitt ansvar med att utvärdera 
handelsförhandlingarnas konsekvenser för 
de sociala, miljömässiga och mänskliga 
rättigheterna och hålla öppna samråd med 
fackföreningar och icke-statliga 
miljöorganisationer och sociala rörelser för 
att dessa ska garanteras en tydlig rätt att ta 
upp problem eller göra invändningar.

Or. en
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Ändringsförslag 12
Richard Howitt

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet vill att man i 
framtida handelsavtal och i översynen av 
GSP+-förordningen ska korrigera bristande 
konsekvens och öppenhet samt orättvisa 
förfaranden genom tydliga riktmärken vad 
gäller respekten för arbetstagarnas 
rättigheter, de mänskliga rättigheterna samt 
miljörättigheterna i partnerländerna.

4. Europaparlamentet vill att man i 
framtida handelsavtal och i översynen av 
GSP+-förordningen ska korrigera den 
bristande konsekvens och öppenhet som 
råder samt orättvisa förfaranden genom 
tydliga kriterier och riktmärken vad gäller 
respekten för arbetstagarnas rättigheter, de 
mänskliga rättigheterna samt 
miljörättigheterna i partnerländerna, 
inklusive särskilda rekommendationer om 
förbättringar, om nödvändigt.

Or. en

Ändringsförslag 13
Richard Howitt

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet ser positivt på att det 
görs hållbarhetsbedömningar, men 
beklagar att man inte i Colombias fall
agerar fullt ut på resultaten i dessa, som i 
Västafrika. Parlamentet betonar
EU:s möjligheter att konkret förbättra 
respekten för arbetstagarnas rättigheter och 
de mänskliga rättigheterna innan
handelsavtalen ingås och under deras 
genomförande.

5. Europaparlamentet ser positivt på att det 
görs hållbarhetsbedömningar, men 
beklagar att man inte agerar fullt ut på 
resultaten i dessa, som i Västafrika, 
Medelhavsländerna och i Colombia. 
Parlamentet vill att man i större 
utsträckning ska utnyttja EU:s möjligheter 
att konkret förbättra respekten för 
arbetstagarnas rättigheter och de mänskliga 
rättigheterna före slutförandet av
handelsavtalen och under det efterföljande
genomförandet.

Or. en
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Ändringsförslag 14
Joe Higgins

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet ser positivt på att det 
görs hållbarhetsbedömningar, men 
beklagar att man inte i Colombias fall
agerar fullt ut på resultaten i dessa, som i 
Västafrika. Parlamentet betonar 
EU:s möjligheter att konkret förbättra 
respekten för arbetstagarnas rättigheter och 
de mänskliga rättigheterna innan 
handelsavtalen ingås och under deras 
genomförande.

5. Europaparlamentet ser positivt på att det 
görs hållbarhetsbedömningar, men 
beklagar att man inte agerar fullt ut på 
resultaten i dessa, som i Västafrika och i 
Colombia, ett land med vilket EU inte bör 
ingå handelsavtal, sett till dess brott mot 
mänskliga rättigheter, bland annat mord 
utan straff på fackliga aktivister. 
Parlamentet betonar EU:s möjligheter att 
konkret förbättra respekten för 
arbetstagarnas rättigheter och de mänskliga 
rättigheterna innan handelsavtalen ingås 
och under deras genomförande.

Or. en

Ändringsförslag 15
Martin Kastler

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet ser positivt på att det 
görs hållbarhetsbedömningar, men 
beklagar att man inte i Colombias fall 
agerar fullt ut på resultaten i dessa, som i 
Västafrika. Parlamentet betonar 
EU:s möjligheter att konkret förbättra 
respekten för arbetstagarnas rättigheter och 
de mänskliga rättigheterna innan 
handelsavtalen ingås och under deras 
genomförande.

5. Europaparlamentet ser positivt på att det 
görs hållbarhetsbedömningar och betonar 
att EU har möjligheter att konkret 
förbättra respekten för arbetstagarnas 
rättigheter och de mänskliga rättigheterna 
innan handelsavtalen ingås och under deras 
genomförande.

Or. de
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Ändringsförslag 16
Veronica Lope Fontagné, Pablo Zalba Bidegain

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet ser positivt på att det 
görs hållbarhetsbedömningar, men 
beklagar att man inte i Colombias fall 
agerar fullt ut på resultaten i dessa, som i 
Västafrika. Parlamentet betonar EU:s 
möjligheter att konkret förbättra respekten 
för arbetstagarnas rättigheter och de 
mänskliga rättigheterna innan 
handelsavtalen ingås och under deras 
genomförande.

5. Europaparlamentet ser positivt på att det 
görs hållbarhetsbedömningar. Parlamentet 
betonar EU:s möjligheter att konkret 
förbättra respekten för arbetstagarnas 
rättigheter och de mänskliga rättigheterna 
innan handelsavtalen ingås och under deras 
genomförande.

Or. en

Ändringsförslag 17
Marian Harkin

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet ser positivt på att det 
görs hållbarhetsbedömningar, men 
beklagar att man inte i Colombias fall
agerar fullt ut på resultaten i dessa, som i 
Västafrika. Parlamentet betonar 
EU:s möjligheter att konkret förbättra 
respekten för arbetstagarnas rättigheter 
och de mänskliga rättigheterna innan 
handelsavtalen ingås och under deras 
genomförande.

5. Europaparlamentet ser positivt på att det 
görs hållbarhetsbedömningar, men 
beklagar att man inte agerar fullt ut på 
resultaten i dessa, som i Västafrika, i 
Colombia och i andra latinamerikanska 
regioner. Parlamentet betonar 
EU:s möjligheter att konkret förbättra 
respekten för mänskliga rättigheter, 
arbetsnormer, hållbar utveckling och god 
förvaltning innan handelsavtalen ingås och 
under deras genomförande.

Or. en
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Ändringsförslag 18
Richard Howitt

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet konstaterar att det 
råder ekonomisk lågkonjunktur när man nu 
förhandlar fram dagens och framtida 
handelsavtal och att utlokaliseringen står 
för en stor del av de förlorade 
arbetstillfällena, och anser att 
EU:s handelspolitik bör sträva efter att 
undvika en alltför stor eller snabb 
minskning av EU:s marknadsandelar och 
sysselsättning i en viss sektor. Parlamentet 
skulle vilja att hänsyn tas till 
tillämpningsområdet för EU:s fond för 
justering av globaliseringseffekter när 
handelsavtal sluts, så att tillräckligt stöd 
kan ges till omstrukturering.

6. Europaparlamentet konstaterar att det 
råder ekonomisk lågkonjunktur när man nu 
förhandlar fram dagens och framtida 
handelsavtal, med en beräknad ökning av 
antalet arbetslösa i OECD-länderna med 
åtta miljoner på två år, och att 
utlokaliseringen står för en stor del av de 
förlorade arbetstillfällena, exempelvis i 
Irland och Portugal (ett av fyra), 
Danmark (ett av sex) och Estland och 
Slovenien (ett av sju). Parlamentet anser 
att EU:s handelspolitik bör sträva efter att 
undvika en alltför stor eller snabb 
minskning av EU:s marknadsandelar och 
sysselsättning i en viss sektor. Parlamentet 
skulle vilja att hänsyn tas till 
tillämpningsområdet för EU:s fond för 
justering av globaliseringseffekter när 
handelsavtal sluts, så att tillräckligt stöd 
kan ges till efterföljande omstruktering.

Or. en

Ändringsförslag 19
Joe Higgins

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet konstaterar att det 
råder ekonomisk lågkonjunktur när man nu 
förhandlar fram dagens och framtida 
handelsavtal och att utlokaliseringen står 
för en stor del av de förlorade 
arbetstillfällena, och anser att 
EU:s handelspolitik bör sträva efter att 

6. Europaparlamentet konstaterar att det 
råder ekonomisk lågkonjunktur när man nu 
förhandlar fram dagens och framtida 
handelsavtal och att multinationella 
företags utlokalisering för att skapa högre 
vinster står för en stor del av de förlorade 
arbetstillfällena, och anser att EU:s politik 
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undvika en alltför stor eller snabb 
minskning av EU:s marknadsandelar och 
sysselsättning i en viss sektor.
Parlamentet skulle vilja att hänsyn tas till 
tillämpningsområdet för EU:s fond för 
justering av globaliseringseffekter när 
handelsavtal sluts, så att tillräckligt stöd 
kan ges till omstrukturering.

har uppmuntrat ”en tävling om att vara 
sämst” vad gäller arbetstagares löner och 
villkor, vilket speglas i EG-domstolens 
senaste domar mot Sverige, Tyskland och 
Luxemburg. EU:s fond för justering av 
globaliseringseffekter är en hopplöst 
otillräcklig reaktion på detta. Parlamentet 
kräver att stora koncerner som kan 
orsaka ett stort antal förlorade 
arbetstillfällen ska bli offentligägda och 
att åtgärder ska vidtas för att bevara 
samarbetet med och stödet till 
utvecklingsländerna.

Or. en

Ändringsförslag 20
Martin Kastler

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet konstaterar att det 
råder ekonomisk lågkonjunktur när man nu 
förhandlar fram dagens och framtida 
handelsavtal och att utlokaliseringen står
för en stor del av de förlorade
arbetstillfällena, och anser att 
EU:s handelspolitik bör sträva efter att 
undvika en alltför stor eller snabb 
minskning av EU:s marknadsandelar och 
sysselsättning i en viss sektor. Parlamentet 
skulle vilja att hänsyn tas till 
tillämpningsområdet för EU:s fond för 
justering av globaliseringseffekter när 
handelsavtal sluts, så att tillräckligt stöd 
kan ges till omstrukturering.

6. Europaparlamentet konstaterar att det 
råder ekonomisk lågkonjunktur när man nu 
förhandlar fram dagens och framtida 
handelsavtal och att utlokaliseringen kan 
innebära en risk att arbetstillfällen går 
förlorade, och anser att 
EU:s handelspolitik bör sträva efter att 
undvika en alltför stor eller snabb 
minskning av EU:s marknadsandelar och 
sysselsättning i en viss sektor. Parlamentet 
skulle vilja att hänsyn tas till 
tillämpningsområdet för EU:s fond för 
justering av globaliseringseffekter när 
handelsavtal sluts, så att tillräckligt stöd 
kan ges till omstrukturering.

Or. de
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Ändringsförslag 21
Marian Harkin

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet konstaterar att det 
råder ekonomisk lågkonjunktur när man nu 
förhandlar fram dagens och framtida 
handelsavtal och att utlokaliseringen står 
för en stor del av de förlorade 
arbetstillfällena, och anser att 
EU:s handelspolitik bör sträva efter att 
undvika en alltför stor eller snabb 
minskning av EU:s marknadsandelar och 
sysselsättning i en viss sektor. Parlamentet 
skulle vilja att hänsyn tas till 
tillämpningsområdet för EU:s fond för 
justering av globaliseringseffekter när 
handelsavtal sluts, så att tillräckligt stöd 
kan ges till omstrukturering.

6. Europaparlamentet konstaterar att det 
råder ekonomisk lågkonjunktur när man nu 
förhandlar fram dagens och framtida 
handelsavtal och att utlokaliseringen står 
för en stor del av de förlorade 
arbetstillfällena, och anser att 
EU:s handelspolitik bör sträva efter att 
undvika en oproportionerligt stor eller 
snabb minskning av EU:s marknadsandelar 
och sysselsättning i en viss sektor och 
garantera större marknadstillträde för 
EU-exportörer. Parlamentet skulle vilja att 
hänsyn tas till tillämpningsområdet för 
EU:s fond för justering av 
globaliseringseffekter när handelsavtal 
sluts, så att tillräckligt stöd kan ges till 
omstruktering.

Or. en

Ändringsförslag 22
Richard Howitt

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet önskar att man i 
EU:s handelsförhandlingar ska främja både 
skyldigheter och rättigheter för investerare 
och företag, i enlighet med 
Heiligendammprocessen, och se till att det 
i handelsavtal ingår krav på efterlevnad av 
OECD:s riktlinjer för multinationella 
företag, ILO:s trepartsförklaring om 
principerna för multinationella företag och 
socialpolitik, FN:s Global Compact och 

7. Europaparlamentet önskar att man i 
EU:s handelsförhandlingar ska främja både 
skyldigheter och rättigheter för investerare 
och företag, i enlighet med 
Heiligendammprocessen, som initierades 
av det tidigare tyska ordförandeskapet 
tillsammans med ILO, OECD och FN, 
och se till att samtliga handelsavtal strävar 
efter efterlevnad av OECD:s riktlinjer för
multinationella företag, 
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rekommendationerna från FN:s särskilda 
representant för frågor rörande företag och 
mänskliga rättigheter.

ILO:s trepartsförklaring om principerna för 
multinationella företag och socialpolitik, 
FN:s Global Compact och 
rekommendationerna från FN:s särskilda 
representant för frågor rörande företag och 
mänskliga rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 23
Evelyn Regner

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet önskar att man i 
EU:s handelsförhandlingar ska främja både 
skyldigheter och rättigheter för investerare 
och företag, i enlighet med 
Heiligendammprocessen, och se till att det 
i handelsavtal ingår krav på efterlevnad av 
OECD:s riktlinjer för multinationella 
företag, ILO:s trepartsförklaring om 
principerna för multinationella företag och 
socialpolitik, FN:s Global Compact och 
rekommendationerna från FN:s särskilda 
representant för frågor rörande företag och 
mänskliga rättigheter.

7. Europaparlamentet önskar att man i 
EU:s handelsförhandlingar ska främja både 
skyldigheter och rättigheter för investerare 
och företag, i enlighet med 
Heiligendammprocessen. För att följa de 
nya reglerna om ansvarsfulla 
investeringar som bygger på de relevanta 
bestämmelserna i Lissabonfördraget
måste kapitlet om hållbar utveckling 
innehålla alla investeringsregler som 
fastslås i frihandelsavtalen. Parlamentet 
anser att det i handelsavtal måste ingå
krav på efterlevnad av OECD:s riktlinjer 
för multinationella företag, 
ILO:s trepartsförklaring om principerna för 
multinationella företag och socialpolitik, 
FN:s Global Compact och 
rekommendationerna från FN:s särskilda 
representant för frågor rörande företag och 
mänskliga rättigheter

Or. en
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Ändringsförslag 24
Martin Kastler

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet önskar att man i 
EU:s handelsförhandlingar ska främja både 
skyldigheter och rättigheter för investerare 
och företag, i enlighet med 
Heiligendammprocessen, och se till att det 
i handelsavtal ingår krav på efterlevnad av 
OECD:s riktlinjer för multinationella 
företag, ILO:s trepartsförklaring om 
principerna för multinationella företag och 
socialpolitik, FN:s Global Compact och 
rekommendationerna från FN:s särskilda 
representant för frågor rörande företag och 
mänskliga rättigheter.

7. Europaparlamentet önskar att man i 
EU:s handelsförhandlingar ska främja både 
skyldigheter och rättigheter för investerare 
och företag, i enlighet med 
Heiligendammprocessen, och se till att det 
i handelsavtal tas hänsyn till efterlevnad 
av OECD:s riktlinjer för multinationella 
företag, ILO:s trepartsförklaring om 
principerna för multinationella företag och 
socialpolitik, FN:s Global Compact och 
rekommendationerna från FN:s särskilda 
representant för frågor rörande företag och 
mänskliga rättigheter.

Or. de

Ändringsförslag 25
Richard Howitt

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet vill att oberoende 
experter ska besluta om, följa upp och se 
över klagomål om sociala problem.

8. Europaparlamentet vill att verkligt 
oberoende experter ska besluta om 
klagomål om sociala problem. Deras 
rekommendationer måste ingå i en 
definierad process som tillåter en lämplig 
och snabb behandling av de problem som 
tas upp så att experternas överläggningar 
inte begränsas till rapporter och 
rekommendationer, utan också leder till 
kontinuerliga uppföljnings- och 
översynsbestämmelser för att fortsätta 
påtryckningarna mot de regeringar som 
tillåter kränkningar av arbetstagares 
rättigheter på sina territorier.  
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Or. en

Ändringsförslag 26
Joe Higgins

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet vill att oberoende 
experter ska besluta om, följa upp och se 
över klagomål om sociala problem.

8. Europaparlamentet vill att oberoende 
experter ska fatta offentliga beslut om, 
följa upp och se över klagomål om sociala 
problem, med deltagande av 
representativa arbetstagarorganisationer 
och lokala organisationer.

Or. en

Ändringsförslag 27
Evelyn Regner

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet vill att oberoende 
experter ska besluta om, följa upp och se 
över klagomål om sociala problem.

8. Europaparlamentet vill att oberoende 
experter ska besluta om, följa upp och se 
över klagomål om sociala problem. Minst 
en av de deltagande experterna bör 
komma från ILO.

Or. en

Ändringsförslag 28
Martin Kastler

Förslag till yttrande
Punkt 8
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet vill att oberoende 
experter ska besluta om, följa upp och se 
över klagomål om sociala problem.

8. Europaparlamentet vill att oberoende 
experter ska följa upp och se över klagomål 
om sociala problem.

Or. de

Ändringsförslag 29
Martin Kastler

Förslag till yttrande
Punkt 9

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9. Europaparlamentet insisterar på att 
införande av ”leveranssätt IV” om 
tillfällig rörlighet för arbetskraft i 
handelsavtal ska omfattas av nationella 
arbetsnormer och kollektivavtal 
i partnerländerna.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 30
Richard Howitt

Förslag till yttrande
Punkt 9

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9. Europaparlamentet insisterar på att 
införande av ”leveranssätt IV” om tillfällig 
rörlighet för arbetskraft i handelsavtal ska 
omfattas av nationella arbetsnormer och 
kollektivavtal i partnerländerna.

9. Europaparlamentet insisterar på att 
införande av ”leveranssätt IV” om tillfällig 
rörlighet för arbetskraft i handelsavtal ska 
omfattas av grundläggande arbetsnormer,
nationella arbetsnormer och kollektivavtal i 
partnerländerna.

Or. en
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Ändringsförslag 31
Evelyn Regner

Förslag till yttrande
Punkt 9

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9. Europaparlamentet insisterar på att 
införande av ”leveranssätt IV” om tillfällig 
rörlighet för arbetskraft i handelsavtal ska 
omfattas av nationella arbetsnormer och 
kollektivavtal i partnerländerna.

9. Europaparlamentet insisterar på att 
införande av ”leveranssätt IV” om tillfällig 
rörlighet för arbetskraft i handelsavtal ska 
omfattas av nationella arbetsnormer, 
däribland regler om vistelsens längd, 
minimilöner, kollektiva löneavtal och 
kollektivavtal i partnerländerna.

Or. en

Ändringsförslag 32
Martin Kastler

Förslag till yttrande
Punkt 10

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10. Europaparlamentet uppmanar EU att 
stödja en utvidgad översynsmekanism för 
WTO:s handelspolitik som inbegriper de 
handelsrelaterade aspekterna av hållbar 
utveckling, inklusive grundläggande 
arbetsnormer och en ändring av 
definitionen av en subvention i 
WTO-avtalet om subventioner och
utjämningsåtgärder för att garantera 
efterlevnad av grundläggande 
arbetsnormer och respekt för mänskliga 
rättigheter i industriella frizoner för 
bearbetning på export.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 33
Richard Howitt

Förslag till yttrande
Punkt 10

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10. Europaparlamentet uppmanar EU att 
stödja en utvidgad översynsmekanism för 
WTO:s handelspolitik som inbegriper de 
handelsrelaterade aspekterna av hållbar 
utveckling, inklusive grundläggande 
arbetsnormer och en ändring av 
definitionen av en subvention i 
WTO-avtalet om subventioner och 
utjämningsåtgärder för att garantera 
efterlevnad av grundläggande arbetsnormer 
och respekt för mänskliga rättigheter i 
industriella frizoner för bearbetning på 
export.

10. Europaparlamentet uppmanar EU att 
stödja en utvidgad översynsmekanism för 
WTO:s handelspolitik som inbegriper de 
handelsrelaterade aspekterna av hållbar 
utveckling, inklusive efterlevnad av
grundläggande arbetsnormer och en 
ändring av definitionen av en subvention i 
WTO-avtalet om subventioner och 
utjämningsåtgärder för att garantera 
efterlevnad av grundläggande arbetsnormer 
och respekt för mänskliga rättigheter i 
industriella frizoner för bearbetning på 
export. EU:s Genèvedelegation bör 
återuppväcka och hålla fast vid den 
informella grupp av ”arbetsvänner” som 
inrättades för att främja arbetsnormer i 
WTO.

Or. en

Ändringsförslag 34
Thomas Mann

Förslag till yttrande
Punkt 10a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet kräver att alla 
framtida handelsavtal ska ha kvar 
förbudet mot exploaterande barnarbete, 
framför allt inom utvinning och 
bearbetning av natursten, och att de ska 
innehålla ett europeiskt 
certifieringssystem som garanterar att 
importerad natursten och härledda 
produkter genom hela förädlingskedjan 
bevisligen framställts utan exploaterande 
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barnarbete enligt 
ILO:s konvention nr 182.

Or. de


