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Pakeitimas 1
Philippe Boulland

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją į visus ES prekybos 
susitarimus įtraukti privalomas nuostatas 
dėl socialinių standartų ir dėl tikslų, 
susijusių su visišku ir produktyviu 
užimtumu, įskaitant moterų ir jaunimo, 
deramu darbu, darbuotojų teisių paisymu ir 
lyčių lygybe;

3. ragina Komisiją į visus ES prekybos 
susitarimus ir viešuosius pirkimus, 
vadovaujantis PPO taisyklėmis, įtraukti 
privalomas nuostatas dėl socialinių 
standartų ir dėl tikslų, susijusių su visišku 
ir produktyviu užimtumu, įskaitant moterų 
ir jaunimo, deramu darbu, darbuotojų teisių
paisymu ir lyčių lygybe; primena, kad šiuo 
klausimu ES turi reikalauti atlikti būtiną 
PPO taisyklių reformą, kad būtų galima 
visuose prekybos susitarimuose skatinti 
Europos socialinius standartus;

Or. en

Pakeitimas 2
Riikka Manner

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją į visus ES prekybos 
susitarimus įtraukti privalomas nuostatas 
dėl socialinių standartų ir dėl tikslų, 
susijusių su visišku ir produktyviu 
užimtumu, įskaitant moterų ir jaunimo, 
deramu darbu, darbuotojų teisių paisymu ir 
lyčių lygybe;

3. ragina Komisiją į visus ES prekybos 
susitarimus įtraukti privalomas nuostatas 
dėl socialinių standartų ir dėl tikslų, 
susijusių su visišku ir produktyviu 
užimtumu, atsižvelgiant į lyčių lygybę ir 
jaunimą, deramu darbu, darbuotojų teisių 
paisymu ir lyčių lygybe;

Or. en

Pakeitimas 3
Jean Lambert



PE492.627v01-00 4/7 AM\906445LT.doc

LT

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją į visus ES prekybos 
susitarimus įtraukti privalomas nuostatas 
dėl socialinių standartų ir dėl tikslų, 
susijusių su visišku ir produktyviu 
užimtumu, įskaitant moterų ir jaunimo, 
deramu darbu, darbuotojų teisių paisymu ir 
lyčių lygybe;

3. ragina Komisiją į visus ES prekybos 
susitarimus įtraukti privalomas nuostatas 
dėl socialinių standartų ir dėl tikslų, 
susijusių su visišku ir produktyviu 
užimtumu, įskaitant moterų ir jaunimo, 
deramu darbu, darbuotojų teisių paisymu, 
įskaitant darbuotojus imigrantus, ir lyčių 
lygybe;

Or. en

Pakeitimas 4
Minodora Cliveti

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia būtinybę remti ir siekti, kad
būtų plačiau taikomos kolektyvinės 
derybų teisės kaip priemonė nelygybei 
darbo rinkoje sumažinti, užtikrinti deramą 
darbą ir darbo užmokestį, užkirsti kelią 
socialiniam dempingui, nedeklaruojamam 
darbui ir sąžiningai konkurencijai 
užtikrinti;

Or. en

Pakeitimas 5
Minodora Cliveti

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. pabrėžia, kad būtina laikytis darbo 
sutarčių sąlygų, o dirbantis jaunimas ir 
moterys neturėtų būti jokiais būdais 
išnaudojami, taip pat seksualiai, verčiami 
dirbti ar teikti paslaugas, patirti vergiją ar 
dirbti darbą, panašų į vergiją;

Or. en

Pakeitimas 6
Philippe Boulland

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia privalomų įmonių socialinės 
atsakomybės prievolių svarbą ir ragina 
Komisiją padėti valstybėms narėms atidžiai 
stebėti tų prievolių įgyvendinimą ir 
užtikrinti jų teisinį vykdymą;

4. pabrėžia privalomų įmonių socialinės 
atsakomybės prievolių svarbą ir kad 
svarbu skatinti darbdavius taikyti 
socialinius standartus, kurie būtų 
griežtesni nei dabartinių teisės aktų 
nuostatos, įskaitant galimybę parengti ir 
gauti socialinės etiketės pažymėjimą; 
ragina Komisiją padėti valstybėms narėms 
atidžiai stebėti tų prievolių įgyvendinimą ir 
užtikrinti jų teisinį vykdymą;

Or. en

Pakeitimas 7
Philippe Boulland

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kaip svarbu ir besivystančiose 
šalyse įsteigti politikos suderinamumo 
vystymosi labui ryšių punktus, siekiant 

5. pabrėžia, kaip svarbu ir besivystančiose 
šalyse įsteigti politikos suderinamumo 
vystymosi labui ryšių punktus, siekiant 
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pagerinti keitimąsi informacija, inter alia, 
ES kompetencijai nepriskiriamais 
klausimais, kaip antai išteklių nuomojimo 
arba mokesčių ir perlaidų priemonių 
naudojimo skatinant socialinę įtrauktį 
klausimais; ragina Komisiją įtraukti 
socialinę politiką į EIVT veiklą;

pagerinti keitimąsi informacija, inter alia, 
ES kompetencijai nepriskiriamais 
klausimais, kaip antai išteklių nuomojimo 
arba mokesčių ir perlaidų priemonių 
naudojimo skatinant socialinę įtrauktį 
klausimais; ragina Komisiją įtraukti 
socialinę politiką į EIVT veiklą; mano, kad 
svarbu ir vidutines pajamas gaunančioms 
šalims įsipareigoti vis didesnę dalį savo 
pajamų skirti socialiniams tikslams, ypač 
kuriant apmokestinimo sistemas ir 
socialinę apsaugą;

Or. en

Pakeitimas 8
Jean Lambert

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kaip svarbu ir besivystančiose 
šalyse įsteigti politikos suderinamumo 
vystymosi labui ryšių punktus, siekiant 
pagerinti keitimąsi informacija, inter alia, 
ES kompetencijai nepriskiriamais 
klausimais, kaip antai išteklių nuomojimo 
arba mokesčių ir perlaidų priemonių 
naudojimo skatinant socialinę įtrauktį 
klausimais; ragina Komisiją įtraukti 
socialinę politiką į EIVT veiklą;

5. pabrėžia, kaip svarbu ir besivystančiose 
šalyse įsteigti politikos suderinamumo 
vystymosi labui ryšių punktus, siekiant 
pagerinti keitimąsi informacija, inter alia, 
ES kompetencijai nepriskiriamais 
klausimais, kaip antai išteklių nuomojimo 
arba mokesčių ir perlaidų priemonių 
naudojimo skatinant socialinę įtrauktį 
klausimais; ir dėl vadinamojo „protų 
nutekėjimo“ poveikio kilmės šalims; 
ragina Komisiją įtraukti socialinę politiką į 
EIVT veiklą;

Or. en

Pakeitimas 9
Philippe Boulland

Nuomonės projektas
8 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

8. ragina Komisiją įsitraukti į socialinį 
dialogą su ne ES darbo organizacijomis ir 
profesinėmis sąjungomis dėl socialinių 
standartų įgyvendinimo jų atitinkamose 
šalyse.

8. ragina Komisiją įsitraukti į socialinį 
dialogą su ne ES darbo organizacijomis ir 
profesinėmis sąjungomis dėl socialinių 
standartų įgyvendinimo jų atitinkamose 
šalyse ir užtikrinti tinkamą techninę 
pagalbą socialinės ir fiskalinės politikos 
įgyvendinimui.

Or. en


