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Grozījums Nr. 1
Philippe Boulland

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju iekļaut saistošus 
noteikumus par sociālajiem standartiem un 
mērķiem saistībā ar pilnu un produktīvu 
nodarbinātību, ieskaitot sievietes un 
jauniešus, pienācīgas kvalitātes 
nodarbinātību, darbinieku tiesību 
ievērošanu un dzimumu līdztiesību visos 
ES tirdzniecības nolīgumos;

3. aicina Komisiju iekļaut saistošus 
noteikumus par sociālajiem standartiem un 
mērķiem saistībā ar pilnu un produktīvu 
nodarbinātību, ieskaitot sievietes un 
jauniešus, pienācīgas kvalitātes 
nodarbinātību, darbinieku tiesību 
ievērošanu un dzimumu līdztiesību visos 
ES tirdzniecības nolīgumos un publiskajos 
iepirkumos attiecībā uz PTO 
noteikumiem; šajā jautājumā atkārto, ka 
ES ir jāturpina pieprasīt veikt PTO 
noteikumu nepieciešamo reformu, lai 
varētu veicināt Eiropas sociālos 
standartus visos tirdzniecības nolīgumos;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Riikka Manner

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju iekļaut saistošus 
noteikumus par sociālajiem standartiem un 
mērķiem saistībā ar pilnu un produktīvu 
nodarbinātību, ieskaitot sievietes un 
jauniešus, pienācīgas kvalitātes 
nodarbinātību, darbinieku tiesību 
ievērošanu un dzimumu līdztiesību visos 
ES tirdzniecības nolīgumos;

3. aicina Komisiju iekļaut saistošus 
noteikumus par sociālajiem standartiem un 
mērķiem saistībā ar pilnu un produktīvu 
nodarbinātību, ņemot vērā dzimumu 
vienlīdzību un jauniešus, pienācīgas 
kvalitātes nodarbinātību, darbinieku tiesību 
ievērošanu un dzimumu līdztiesību visos 
ES tirdzniecības nolīgumos;

Or. en
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Grozījums Nr. 3
Jean Lambert

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju iekļaut saistošus 
noteikumus par sociālajiem standartiem un 
mērķiem saistībā ar pilnu un produktīvu 
nodarbinātību, ieskaitot sievietes un 
jauniešus, pienācīgas kvalitātes 
nodarbinātību, darbinieku tiesību 
ievērošanu un dzimumu līdztiesību visos 
ES tirdzniecības nolīgumos;

3. aicina Komisiju iekļaut saistošus 
noteikumus par sociālajiem standartiem un 
mērķiem saistībā ar pilnu un produktīvu 
nodarbinātību, ieskaitot sievietes un 
jauniešus, pienācīgas kvalitātes 
nodarbinātību, darbinieku tiesību 
ievērošanu, ietverot migrējošos darba 
ņēmējus, un dzimumu līdztiesību visos ES 
tirdzniecības nolīgumos;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Minodora Cliveti

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver nepieciešamību atbalstīt un 
izplatīt informāciju par darba 
koplīgumiem kā rīku nevienlīdzības darba 
tirgū mazināšanai, pienācīgas kvalitātes 
nodarbinātības un algu nodrošināšanai, 
sociālā dempinga un nedeklarēta darba 
novēršanai un godīgas konkurences 
nodrošināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Minodora Cliveti
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Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b uzsver nepieciešamību ievērot darba 
līgumu nosacījumus un to, ka jauniešu un 
sieviešu veiktais darbs nevar būt nekāda 
veida izmantošana, ietverot seksuālo 
izmantošanu, piespiedu darbu vai 
pakalpojumus, verdzību vai darbības, kas 
līdzīgas verdzībai;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Philippe Boulland

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver uzņēmumu sociālās atbildības 
saistošo pienākumu nozīmi un aicina 
Komisiju atbalstīt dalībvalstis, uzmanīgi 
pārraugot šo pienākumu īstenošanu un 
nodrošinot to tiesisko izpildi;

4. uzsver uzņēmumu sociālās atbildības 
saistošo pienākumu nozīmi un to nozīmi, 
kāda ir darba devēju mudināšanai 
piemērot sociālos standartus, kas ir 
vērienīgāki par pašreizējiem 
normatīvajiem aktiem, ietverot iespēju 
izstrādāt un iegūt apzīmējumu, piemēram, 
sociālo zīmogu; aicina Komisiju atbalstīt 
dalībvalstis, uzmanīgi pārraugot šo 
pienākumu īstenošanu un nodrošinot to 
tiesisko izpildi;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Philippe Boulland

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka ir svarīgi izveidot Attīstības 
politikas saskaņotības (APS) 
kontaktpunktus arī attīstības valstīs, lai 
uzlabotu informācijas apmaiņu, tostarp par 
jautājumiem, kas ir ārpus ES kompetences, 
piemēram, par sociāli iekļaujošu resursu 
izmantošanu vai nodokļiem un 
pārvedumiem; aicina Komisiju iekļaut 
sociālo politiku EĀDD darbā;

5. uzsver, ka ir svarīgi izveidot Attīstības 
politikas saskaņotības (APS) 
kontaktpunktus arī attīstības valstīs, lai 
uzlabotu informācijas apmaiņu, tostarp par 
jautājumiem, kas ir ārpus ES kompetences, 
piemēram, par sociāli iekļaujošu resursu 
izmantošanu vai nodokļiem un 
pārvedumiem; aicina Komisiju iekļaut 
sociālo politiku EĀDD darbā; uzskata, ka 
arī valstīm ar vidējiem ienākumiem ir 
svarīgi aizvien lielāku daļu no to 
ienākumiem veltīt sociāliem mērķiem, jo 
īpaši, izstrādājot nodokļu sistēmas un 
sociālo aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Jean Lambert

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka ir svarīgi izveidot Attīstības 
politikas saskaņotības (APS) 
kontaktpunktus arī attīstības valstīs, lai 
uzlabotu informācijas apmaiņu, tostarp par 
jautājumiem, kas ir ārpus ES kompetences, 
piemēram, par sociāli iekļaujošu resursu 
izmantošanu vai nodokļiem un 
pārvedumiem; aicina Komisiju iekļaut 
sociālo politiku EĀDD darbā;

5. uzsver, ka ir svarīgi izveidot Attīstības 
politikas saskaņotības (APS) 
kontaktpunktus arī attīstības valstīs, lai 
uzlabotu informācijas apmaiņu, tostarp par 
jautājumiem, kas ir ārpus ES kompetences, 
piemēram, par sociāli iekļaujošu resursu 
izmantošanu vai nodokļiem un 
pārvedumiem; uzsver arī intelektuālā 
darbaspēka emigrācijas ietekmi uz tā 
izcelsmes valstīm; aicina Komisiju iekļaut 
sociālo politiku EĀDD darbā;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Philippe Boulland
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Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina Komisiju iesaistīties sociālā 
dialogā ar trešo valstu darba organizācijām 
un arodbiedrībām par sociālo standartu 
īstenošanu attiecīgajās valstīs.

8. aicina Komisiju iesaistīties sociālā 
dialogā ar trešo valstu darba organizācijām 
un arodbiedrībām par sociālo standartu 
īstenošanu attiecīgajās valstīs un 
nodrošināt atbilstošāku tehnisko palīdzību 
sociālās un fiskālās politikas īstenošanā.

Or. en


