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Τροπολογία 1
Philippe Boulland

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
δεσμευτικές διατάξεις για τα κοινωνικά 
πρότυπα και για τους στόχους της πλήρους 
και παραγωγικής απασχόλησης, μεταξύ 
άλλων και για τις γυναίκες και τους νέους, 
για την αξιοπρεπή εργασία, τον σεβασμό 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων και 
την ισότητα των φύλων σε όλες τις 
εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ·

3. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
δεσμευτικές διατάξεις για τα κοινωνικά 
πρότυπα και για τους στόχους της πλήρους 
και παραγωγικής απασχόλησης, μεταξύ 
άλλων και για τις γυναίκες και τους νέους, 
για την αξιοπρεπή εργασία, τον σεβασμό 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων και 
την ισότητα των φύλων σε όλες τις 
εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ και τις 
δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα με τους 
κανόνες του ΠΟΕ· επαναλαμβάνει, εν 
προκειμένω, ότι η ΕΕ πρέπει να επιμείνει 
σχετικά με την αναγκαία μεταρρύθμιση 
των κανόνων του ΠΟΕ, ούτως ώστε να 
καταστεί δυνατή η προώθηση των 
ευρωπαϊκών κοινωνικών προτύπων σε 
όλες τις εμπορικές συμφωνίες·

Or. en

Τροπολογία 2
Riikka Manner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
δεσμευτικές διατάξεις για τα κοινωνικά 
πρότυπα και για τους στόχους της πλήρους 
και παραγωγικής απασχόλησης, μεταξύ 
άλλων και για τις γυναίκες και τους νέους, 
για την αξιοπρεπή εργασία, τον σεβασμό 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων και 
την ισότητα των φύλων σε όλες τις 

3. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
δεσμευτικές διατάξεις για τα κοινωνικά 
πρότυπα και για τους στόχους της πλήρους 
και παραγωγικής απασχόλησης, 
λαμβάνοντας υπόψη την ισότητα των 
φύλων και τους νέους, την αξιοπρεπή 
εργασία, τον σεβασμό των δικαιωμάτων 
των εργαζομένων και την ισότητα των 
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εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ· φύλων σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 3
Jean Lambert

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
δεσμευτικές διατάξεις για τα κοινωνικά 
πρότυπα και για τους στόχους της πλήρους 
και παραγωγικής απασχόλησης, μεταξύ 
άλλων και για τις γυναίκες και τους νέους, 
για την αξιοπρεπή εργασία, τον σεβασμό 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων και 
την ισότητα των φύλων σε όλες τις 
εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ·

3. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
δεσμευτικές διατάξεις για τα κοινωνικά 
πρότυπα και για τους στόχους της πλήρους 
και παραγωγικής απασχόλησης, μεταξύ 
άλλων και για τις γυναίκες και τους νέους, 
για την αξιοπρεπή εργασία, τον σεβασμό 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διακινούμενων εργαζομένων, και την 
ισότητα των φύλων σε όλες τις εμπορικές 
συμφωνίες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 4
Minodora Cliveti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. τονίζει την ανάγκη υποστήριξης και 
διάδοσης της πρακτικής των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων ως μέσου για τη 
μείωση των ανισοτήτων στην αγορά 
εργασίας, τη διασφάλιση αξιοπρεπούς 
εργασίας και μισθού, την αποτροπή του 
κοινωνικού ντάμπινγκ και της αδήλωτης 
εργασίας και τη διασφάλιση θεμιτού 
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ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 5
Minodora Cliveti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
τηρούνται οι όροι των συμβάσεων 
εργασίας και ότι η εργασία που εκτελούν 
οι νέοι και οι γυναίκες δεν θα πρέπει να 
αντιστοιχεί σε καμία μορφή 
εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένης 
της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, της 
καταναγκαστικής παροχής εργασίας ή 
υπηρεσιών, της δουλείας ή άλλων 
πρακτικών παρεμφερών προς τη δουλεία·

Or. en

Τροπολογία 6
Philippe Boulland

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα των 
δεσμευτικών υποχρεώσεων εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης και καλεί την 
Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη στην 
προσεκτική παρακολούθηση της εκτέλεσης 
και στη διασφάλιση της νομικής επιβολής 
των εν λόγω υποχρεώσεων·

4. υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα των 
δεσμευτικών υποχρεώσεων εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης και της ενθάρρυνσης 
των εργοδοτών να εφαρμόζουν κοινωνικά 
πρότυπα που είναι περισσότερο φιλόδοξα 
από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
ανάπτυξης και απόκτησης 
χαρακτηρισμού, όπως το κοινωνικό 
σήμα· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τα 
κράτη μέλη στην προσεκτική 
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παρακολούθηση της εκτέλεσης και στη 
διασφάλιση της νομικής επιβολής των εν 
λόγω υποχρεώσεων·

Or. en

Τροπολογία 7
Philippe Boulland

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει τη σημασία δημιουργίας 
σημείων εστίασης για τη συνοχή της 
αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ) και στις 
αναπτυσσόμενες χώρες με σκοπό τη 
βελτίωση των ανταλλαγών πληροφοριών, 
μεταξύ άλλων για ζητήματα που δεν 
εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΕΕ, όπως 
η χρήση χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς 
εσόδων και φόρων από τις πρώτες ύλες και 
εμβασμάτων· καλεί την Επιτροπή να 
ενσωματώσει την κοινωνική πολιτική στο 
έργο της ΕΥΕΔ·

5. υπογραμμίζει τη σημασία δημιουργίας 
σημείων εστίασης για τη συνοχή της 
αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ) και στις 
αναπτυσσόμενες χώρες με σκοπό τη 
βελτίωση των ανταλλαγών πληροφοριών, 
μεταξύ άλλων για ζητήματα που δεν 
εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΕΕ, όπως 
η χρήση χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς 
εσόδων και φόρων από τις πρώτες ύλες και 
εμβασμάτων· καλεί την Επιτροπή να 
ενσωματώσει την κοινωνική πολιτική στο 
έργο της ΕΥΕΔ· πιστεύει ότι είναι 
σημαντικό να διαθέσουν και οι χώρες 
μέσου εισοδήματος αυξημένο ποσοστό 
των εσόδων τους για σκοπούς κοινωνικού 
χαρακτήρα, κυρίως μέσω της 
διαμόρφωσης του φορολογικού 
συστήματος και της ανάπτυξης της 
κοινωνικής προστασίας·

Or. en

Τροπολογία 8
Jean Lambert

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει τη σημασία δημιουργίας 
σημείων εστίασης για τη συνοχή της 
αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ) και στις 
αναπτυσσόμενες χώρες με σκοπό τη 
βελτίωση των ανταλλαγών πληροφοριών, 
μεταξύ άλλων για ζητήματα που δεν 
εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΕΕ, όπως 
η χρήση χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς 
εσόδων και φόρων από τις πρώτες ύλες και 
εμβασμάτων· καλεί την Επιτροπή να 
ενσωματώσει την κοινωνική πολιτική στο 
έργο της ΕΥΕΔ·

5. υπογραμμίζει τη σημασία δημιουργίας 
σημείων εστίασης για τη συνοχή της 
αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ) και στις 
αναπτυσσόμενες χώρες με σκοπό τη 
βελτίωση των ανταλλαγών πληροφοριών, 
μεταξύ άλλων για ζητήματα που δεν 
εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΕΕ, όπως 
η χρήση χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς 
εσόδων και φόρων από τις πρώτες ύλες και 
εμβασμάτων· υπογραμμίζει επίσης τη 
σημασία των επιπτώσεων της 
επονομαζόμενης «διαρροής εγκεφάλων» 
για τις χώρες προέλευσης· καλεί την 
Επιτροπή να ενσωματώσει την κοινωνική 
πολιτική στο έργο της ΕΥΕΔ·

Or. en

Τροπολογία 9
Philippe Boulland

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να συμμετάσχει σε 
κοινωνικό διάλογο με εργατικά συνδικάτα 
και οργανώσεις σε χώρες που δεν ανήκουν 
στην ΕΕ σχετικά με την εφαρμογή των 
κοινωνικών προτύπων στις αντίστοιχες 
χώρες τους.

8. καλεί την Επιτροπή να συμμετάσχει σε 
κοινωνικό διάλογο με εργατικά συνδικάτα 
και οργανώσεις σε χώρες που δεν ανήκουν 
στην ΕΕ σχετικά με την εφαρμογή των
κοινωνικών προτύπων στις αντίστοιχες 
χώρες τους και να εξασφαλίσει την 
παροχή καταλληλότερης τεχνικής 
βοήθειας όσον αφορά την εφαρμογή της 
κοινωνικής και φορολογικής πολιτικής.

Or. en


