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Изменение 1
Philippe Boulland

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. Призовава Комисията да включи 
задължителни разпоредби относно 
социалните стандарти и целите за пълна 
и продуктивна заетост, включително за 
жените и младите хора, достоен труд, 
зачитане правата на работниците и 
равенството между половете във всички 
търговски споразумения на ЕС;

3. Призовава Комисията да включи 
задължителни разпоредби относно 
социалните стандарти и целите за пълна 
и продуктивна заетост, включително за 
жените и младите хора, достоен труд, 
зачитане правата на работниците и 
равенството между половете във всички 
търговски споразумения на ЕС и 
обществените поръчки, в 
съответствие с правилата на СТО; 
подчертава отново във връзка с тази 
точка, че ЕС трябва да настоява за 
необходимата реформа на правилата 
на СТО, за да е в състояние да 
насърчава европейските социални 
стандарти във всички търговски 
споразумения.

Or. en

Изменение 2
Riikka Manner

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. Призовава Комисията да включи 
задължителни разпоредби относно 
социалните стандарти и целите за пълна 
и продуктивна заетост, включително за 
жените и младите хора, достоен труд, 
зачитане правата на работниците и 
равенството между половете във всички 
търговски споразумения на ЕС;

3. Призовава Комисията да включи 
задължителни разпоредби относно 
социалните стандарти и целите за пълна 
и продуктивна заетост, вземайки 
предвид равенството между половете 
и младежта, достоен труд, зачитане 
правата на работниците и равенството 
между половете във всички търговски 
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споразумения на ЕС;

Or. en

Изменение 3
Jean Lambert

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. Призовава Комисията да включи 
задължителни разпоредби относно 
социалните стандарти и целите за пълна 
и продуктивна заетост, включително за 
жените и младите хора, достоен труд, 
зачитане правата на работниците и 
равенството между половете във всички 
търговски споразумения на ЕС;

3. Призовава Комисията да включи 
задължителни разпоредби относно 
социалните стандарти и целите за пълна 
и продуктивна заетост, включително за 
жените и младите хора, достоен труд, 
зачитане правата на работниците, в т.ч. 
на работниците мигранти, и 
равенството между половете във всички 
търговски споразумения на ЕС;

Or. en

Изменение 4
Minodora Cliveti

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3a. подчертава нуждата от 
подпомагане и разпространение на 
колективното договаряне като 
инструмент за намаляване на 
неравенствата на пазара на труда, 
който гарантира достойни условия на 
труд и заплащане, предотвратява 
социалния дъмпинг и недекларирания 
труд и осигурява справедлива 
конкуренция;

Or. en
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Изменение 5
Minodora Cliveti

Проектостановище
Параграф 3 б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. подчертава необходимостта от 
спазване на условията на трудовите 
договори, като работата, извършвана 
от млади хора и жени, не следва да 
представлява някакъв вид 
експлоатация, в т.ч. сексуална 
експлоатация, принудителен труд 
или услуги, робство или сходни на 
робството практики;

Or. en

Изменение 6
Philippe Boulland

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. Подчертава значението на 
обвързващия характер на задълженията 
за корпоративна социална отговорност и 
призовава Комисията да подкрепи 
държавите членки внимателно да 
наблюдават изпълнението на тези 
задължения и да гарантират 
прилагането им от закона;

4. Подчертава значението на 
обвързващия характер на задълженията 
за корпоративна социална отговорност и 
за насърчаване на работодателите да 
прилагат социални стандарти, които 
са по-амбициозни от настоящите 
уставни разпоредби, в т.ч. 
възможността за разработване и 
получаване на обозначение като 
социален знак; призовава Комисията да 
подкрепи държавите членки внимателно 
да наблюдават изпълнението на тези 
задължения и да гарантират 
прилагането им от закона;

Or. en
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Изменение 7
Philippe Boulland

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. Подчертава важността от създаване 
на контактни центрове за съгласуваност 
на политиките за развитие (СПР) също и 
в развиващите се страни, за да се 
подобри обменът на информация, inter 
alia, по въпроси извън компетенциите на 
ЕС като например социално 
приобщаваща употреба на наемите или 
данъците за ресурси и на паричните 
преводи; призовава Комисията да 
интегрира социалната политика в 
работата на ЕСВД;

5. Подчертава важността от създаване 
на контактни центрове за съгласуваност 
на политиките за развитие (СПР) също и 
в развиващите се страни, за да се 
подобри обменът на информация, inter 
alia, по въпроси извън компетенциите на 
ЕС като например социално 
приобщаваща употреба на наемите или 
данъците за ресурси и на паричните 
преводи; призовава Комисията да 
интегрира социалната политика в 
работата на ЕСВД; счита, че за 
държавите със средни доходи също е 
особено важно да се ангажират с 
увеличаване на дела от техните 
приходи за социални цели, по-
специално чрез развитие на 
данъчните системи и социалната 
закрила;

Or. en

Изменение 8
Jean Lambert

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. Подчертава важността от създаване 
на контактни центрове за съгласуваност 
на политиките за развитие (СПР) също и 
в развиващите се страни, за да се 
подобри обменът на информация, inter 
alia, по въпроси извън компетенциите на 

5. Подчертава важността от създаване 
на контактни центрове за съгласуваност 
на политиките за развитие (СПР) също и 
в развиващите се страни, за да се 
подобри обменът на информация, inter 
alia, по въпроси извън компетенциите на 
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ЕС като например социално 
приобщаваща употреба на наемите или 
данъците за ресурси и на паричните 
преводи; призовава Комисията да 
интегрира социалната политика в 
работата на ЕСВД;

ЕС като например социално 
приобщаваща употреба на наемите или 
данъците за ресурси и на паричните 
преводи, както и въздействието на 
така нареченото „изтичане на 
мозъци”върху държавите на произход; 
призовава Комисията да интегрира 
социалната политика в работата на 
ЕСВД;

Or. en

Изменение 9
Philippe Boulland

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. Призовава Комисията да се включи в 
социален диалог с организации на труда 
и синдикати от страни извън ЕС във 
връзка с прилагането на социалните 
стандарти в съответните държави.

8. Призовава Комисията да се включи в 
социален диалог с организации на труда 
и синдикати от страни извън ЕС във 
връзка с прилагането на социалните 
стандарти в съответните държави, 
както и да гарантира по-пригодена 
техническа помощ за прилагането на 
социалната и данъчната политика.

Or. en


