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Muudatusettepanek 1
Philippe Boulland

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. palub komisjonil lisada kõikidesse ELi 
kaubanduslepingutesse siduvad sätted 
sotsiaalsete standardite, muu hulgas naiste 
ja noorte täieliku ja produktiivse tööhõive, 
inimväärse töö, töötajate õiguste austamise 
ja soolise võrdõiguslikkuse eesmärkide 
kohta;

3. palub komisjonil lisada kõikidesse ELi 
kaubanduslepingutesse ja riigihangetesse 
WTO eeskirju järgivad siduvad sätted 
sotsiaalsete standardite, muu hulgas naiste 
ja noorte täieliku ja produktiivse tööhõive, 
inimväärse töö, töötajate õiguste austamise 
ja soolise võrdõiguslikkuse eesmärkide 
kohta; kordab selles küsimuses, et EL 
peab nõudma vajalikku WTO eeskirjade 
reformi, et olla suuteline edendama 
Euroopa sotsiaalseid standardeid kõikides 
kaubanduslepingutes.

Or. en

Muudatusettepanek 2
Riikka Manner

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. palub komisjonil lisada kõikidesse ELi 
kaubanduslepingutesse siduvad sätted 
sotsiaalsete standardite, muu hulgas naiste 
ja noorte täieliku ja produktiivse tööhõive, 
inimväärse töö, töötajate õiguste austamise 
ja soolise võrdõiguslikkuse eesmärkide 
kohta;

3. palub komisjonil lisada kõikidesse ELi 
kaubanduslepingutesse siduvad sätted 
sotsiaalsete standardite, soolise 
võrdõiguslikkuse ja noortega arvestava
täieliku ja produktiivse tööhõive, 
inimväärse töö, töötajate õiguste austamise 
ja soolise võrdõiguslikkuse eesmärkide 
kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Jean Lambert
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Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. palub komisjonil lisada kõikidesse ELi 
kaubanduslepingutesse siduvad sätted 
sotsiaalsete standardite, muu hulgas naiste 
ja noorte täieliku ja produktiivse tööhõive, 
inimväärse töö, töötajate õiguste austamise 
ja soolise võrdõiguslikkuse eesmärkide 
kohta;

3. palub komisjonil lisada kõikidesse ELi 
kaubanduslepingutesse siduvad sätted 
sotsiaalsete standardite, muu hulgas naiste 
ja noorte täieliku ja produktiivse tööhõive, 
inimväärse töö, töötajate, sh võõrtöötajate
õiguste austamise, ja soolise 
võrdõiguslikkuse eesmärkide kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Minodora Cliveti

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab vajadust toetada ja levitada 
kollektiivläbirääkimisi kui vahendit 
ebavõrdsuse vähendamiseks tööturul, 
inimväärse töö ja töötasu tagamiseks, 
sotsiaalse dumpingu ja deklareerimata töö 
ärahoidmiseks ning ausa konkurentsi 
tagamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Minodora Cliveti

Arvamuse projekt
Lõige 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. rõhutab vajadust järgida töölepingute 
tingimusi, ning seda, et noorte ja naiste 
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tehtavas töös ei tohiks esineda mitte 
mingit liiki ekspluateerimist, sh 
seksuaalset ärakasutamist, sunniviisilist 
tööd või pealesunnitud teenuseid, orjust 
või orjusega samalaadseid tavasid;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Philippe Boulland

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab ettevõtja sotsiaalse vastutusega 
seotud siduvate kohustuste tähtsust ja palub 
komisjonil toetada liikmesriike asjaomaste 
kohustuste rakendamise ning nende 
õigusliku jõustamise üle põhjaliku 
järelevalve teostamisel;

4. rõhutab ettevõtja sotsiaalse vastutusega 
seotud siduvate kohustuste ja tööandjate 
julgustamise tähtsust rakendamaks praegu 
kehtivatest õigusnormidest 
ambitsioonikamaid sotsiaalseid 
standardeid, sh võimalust areneda ja
saavutada selline tunnustus nagu 
sotsiaalse märgistusega ettevõte; palub 
komisjonil toetada liikmesriike asjaomaste 
kohustuste rakendamise ning nende 
õigusliku jõustamise üle põhjaliku 
järelevalve teostamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Philippe Boulland

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab ka arenguriikides 
poliitikavaldkondade arengusidususe eest 
vastutavate koordinatsioonikeskuste 
loomise tähtsust, et parandada 
teabevahetust muu hulgas sellistes ELi 

5. rõhutab ka arenguriikides 
poliitikavaldkondade arengusidususe eest 
vastutavate koordinatsioonikeskuste 
loomise tähtsust, et parandada 
teabevahetust muu hulgas sellistes ELi 
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pädevusalasse mittekuuluvates küsimustes 
nagu ressurssidest saadava tulu sotsiaalselt 
kaasav kasutus või maksustamine ja 
rahaülekanded; palub komisjonil 
süvalaiendada sotsiaalpoliitikat Euroopa 
välisteenistuse töös;

pädevusalasse mittekuuluvates küsimustes 
nagu ressurssidest saadava tulu sotsiaalselt 
kaasav kasutus või maksustamine ja 
rahaülekanded; palub komisjonil 
süvalaiendada sotsiaalpoliitikat Euroopa 
välisteenistuse töös; usub, et ka keskmise 
sissetulekuga riikide jaoks on väga oluline 
eraldada üha suurem osa oma 
sissetulekust ühiskondlikele eesmärkidele, 
eelkõige maksustamissüsteemide ja 
sotsiaalkaitse süsteemide arendamise läbi;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Jean Lambert

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab ka arenguriikides 
poliitikavaldkondade arengusidususe eest 
vastutavate koordinatsioonikeskuste 
loomise tähtsust, et parandada 
teabevahetust muu hulgas sellistes ELi 
pädevusalasse mittekuuluvates küsimustes 
nagu ressurssidest saadava tulu sotsiaalselt 
kaasav kasutus või maksustamine ja 
rahaülekanded; palub komisjonil 
süvalaiendada sotsiaalpoliitikat Euroopa 
välisteenistuse töös;

5. rõhutab ka arenguriikides 
poliitikavaldkondade arengusidususe eest 
vastutavate koordinatsioonikeskuste 
loomise tähtsust, et parandada 
teabevahetust muu hulgas sellistes ELi 
pädevusalasse mittekuuluvates küsimustes 
nagu ressurssidest saadava tulu sotsiaalselt 
kaasav kasutus või maksustamine ja 
rahaülekanded ning seda, kui suured 
tagajärjed on „ajude äravoolul” 
päritoluriikidele; palub komisjonil 
süvalaiendada sotsiaalpoliitikat Euroopa 
välisteenistuse töös;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Philippe Boulland

Arvamuse projekt
Lõige 8



AM\906445ET.doc 7/7 PE492.627v01-00

ET

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. palub komisjonil kaasata sotsiaalsesse 
dialoogi ELi mittekuuluvate riikide 
tööorganisatsioonid ja kaubandusliidud, et 
arutada sotsiaalsete standardite 
rakendamise küsimust asjaomastes riikides.

8. palub komisjonil kaasata sotsiaalsesse 
dialoogi ELi mittekuuluvate riikide 
tööorganisatsioonid ja kaubandusliidud, et 
arutada sotsiaalsete standardite 
rakendamise küsimust asjaomastes riikides
ja tagada parem tehniline abi sotsiaal- ja 
fiskaalpoliitika rakendamiseks.

Or. en


