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Pozměňovací návrh 1
Philippe Boulland

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi, aby do všech 
obchodních dohod EU zahrnula závazná 
ustanovení o sociálních normách a o cílech 
plné a produktivní zaměstnanosti, a to 
včetně žen a mladých lidí, důstojné práce, 
dodržování práv pracovníků a rovnosti žen 
a mužů;

3. vyzývá Komisi, aby do všech 
obchodních dohod EU a veřejných zakázek
zahrnula v souladu s pravidly WTO
závazná ustanovení o sociálních normách 
a o cílech plné a produktivní 
zaměstnanosti, a to včetně žen a mladých 
lidí, důstojné práce, dodržování práv 
pracovníků a rovnosti žen a mužů; znovu 
opakuje, že co se týče tohoto bodu musí 
EU trvat na nezbytné reformě pravidel 
WTO s cílem umožnit podporování 
evropských sociálních norem ve všech 
obchodních dohodách.

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Riikka Manner

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi, aby do všech 
obchodních dohod EU zahrnula závazná 
ustanovení o sociálních normách a o cílech 
plné a produktivní zaměstnanosti, a to 
včetně žen a mladých lidí, důstojné práce, 
dodržování práv pracovníků a rovnosti žen 
a mužů;

3. vyzývá Komisi, aby do všech 
obchodních dohod EU zahrnula závazná 
ustanovení o sociálních normách a o cílech 
plné a produktivní zaměstnanosti, se 
zohledněním rovnosti žen a mužů a 
mládeže, a to včetně žen a mladých lidí, 
důstojné práce, dodržování práv 
pracovníků a rovnosti žen a mužů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Jean Lambert

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi, aby do všech 
obchodních dohod EU zahrnula závazná 
ustanovení o sociálních normách a o cílech 
plné a produktivní zaměstnanosti, a to 
včetně žen a mladých lidí, důstojné práce, 
dodržování práv pracovníků a rovnosti žen 
a mužů;

3. vyzývá Komisi, aby do všech 
obchodních dohod EU zahrnula závazná 
ustanovení o sociálních normách a o cílech 
plné a produktivní zaměstnanosti, a to 
včetně žen a mladých lidí, důstojné práce, 
dodržování práv pracovníků, včetně 
migrujících pracovníků, a rovnosti žen 
a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Minodora Cliveti

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje nutnost podporovat a více 
využívat kolektivní vyjednávání jako 
nástroj pro snižování nerovností na 
pracovním trhu, zajištění důstojné práce a 
odměny za ní, zabránění sociálnímu 
dumpingu, nehlášené práci a zajišťování 
spravedlivé hospodářské soutěže;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Minodora Cliveti

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje, že je nezbytné dodržovat 
podmínky pracovních smluv a že práce 
vykonávaná mladými lidmi a ženami by 
neměla zahrnovat jakoukoli formu 
vykořisťování, včetně vykořisťování 
sexuálního charakteru, nucenou práci či 
služby, otroctví či praktiky otroctví 
podobné;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Philippe Boulland

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité, aby 
povinnosti v oblasti sociální odpovědnosti 
podniků byly závazné, a vyzývá Komisi, 
aby podporovala úsilí členských států 
důkladně sledovat jejich plnění a zajistit 
jejich právní vymáhání;

4. zdůrazňuje, že je důležité, aby 
povinnosti v oblasti sociální odpovědnosti 
podniků byly závazné a aby byli 
zaměstnavatelé vybízeni k uplatňování 
sociálních norem, které jsou 
ambicióznější, než stávající zákonná 
ustanovení, a to včetně možnosti vytvářet 
a obdržet označení, jako je např. sociální 
značka; vyzývá Komisi, aby podporovala 
úsilí členských států důkladně sledovat 
jejich plnění a zajistit jejich právní 
vymáhání;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Philippe Boulland

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je důležité zřídit 
kontaktní místa pro soudržnost politik ve 
prospěch rozvoje také v rozvojových 
zemích, a zlepšit tak mimo jiné výměnu 
informací o problémech, které nespadají do 
pravomocí EU, jako jsou například 
využívání příjmů nebo daní z přírodních 
zdrojů a s nimi souvisejících plateb na 
podporu sociálního začlenění; vyzývá 
Komisi, aby začlenila sociální politiku do 
činnosti ESVČ;

5. zdůrazňuje, že je důležité zřídit 
kontaktní místa pro soudržnost politik ve 
prospěch rozvoje také v rozvojových 
zemích, a zlepšit tak mimo jiné výměnu 
informací o problémech, které nespadají do 
pravomocí EU, jako jsou například 
využívání příjmů nebo daní z přírodních 
zdrojů a s nimi souvisejících plateb na 
podporu sociálního začlenění; vyzývá 
Komisi, aby začlenila sociální politiku do 
činnosti ESVČ; domnívá se, že je rovněž 
zásadní, aby i země se středně vysokým 
příjmem přijaly závazek, že ze svých 
příjmů budou přispívat většími částkami 
na sociální účely, a to zejména rozvojem 
daňových systémů a sociální ochrany;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Jean Lambert

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je důležité zřídit 
kontaktní místa pro soudržnost politik ve 
prospěch rozvoje také v rozvojových 
zemích, a zlepšit tak mimo jiné výměnu 
informací o problémech, které nespadají do 
pravomocí EU, jako jsou například 
využívání příjmů nebo daní z přírodních 
zdrojů a s nimi souvisejících plateb na 
podporu sociálního začlenění; vyzývá 
Komisi, aby začlenila sociální politiku do 
činnosti ESVČ;

5. zdůrazňuje, že je důležité zřídit 
kontaktní místa pro soudržnost politik ve 
prospěch rozvoje také v rozvojových 
zemích, a zlepšit tak mimo jiné výměnu 
informací o problémech, které nespadají do 
pravomocí EU, jako jsou například 
využívání příjmů nebo daní z přírodních 
zdrojů a s nimi souvisejících plateb na 
podporu sociálního začlenění a dopady tzv. 
„odlivu mozků“ na země jejich původu; 
vyzývá Komisi, aby začlenila sociální 
politiku do činnosti ESVČ;

Or. en
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Pozměňovací návrh 9
Philippe Boulland

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby s organizacemi 
práce a odbory ze zemí, které nejsou 
členskými státy EU, vedla sociální dialog 
o provádění sociálních norem v příslušných 
zemích.

8. vyzývá Komisi, aby s organizacemi 
práce a odbory ze zemí, které nejsou 
členskými státy EU, vedla sociální dialog 
o provádění sociálních norem v příslušných 
zemích a zajistila přiměřenější odbornou 
pomoc při zavádění sociální a fiskální 
politiky.

Or. en


