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Amendement 1
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. roept de Commissie op om in 
handelsovereenkomsten van de EU 
bindende bepalingen op te nemen inzake 
sociale normen en de doelstellingen ten 
aanzien van volledige en productieve 
werkgelegenheid, ook voor vrouwen en 
jongeren, waardig werk, respect voor de 
rechten van werknemers, alsmede 
gendergelijkheid;

3. roept de Commissie op om in 
handelsovereenkomsten van de EU 
bindende bepalingen op te nemen inzake 
sociale normen en de doelstellingen ten 
aanzien van volledige en productieve 
werkgelegenheid, ook voor vrouwen en 
jongeren, waardig werk, respect voor de 
rechten van werknemers, alsmede 
gendergelijkheid en overheidsopdrachten, 
met inachtneming van de WTO-regels;
herinnert er in dit verband aan dat de EU 
zich sterk moet blijven maken voor de 
noodzakelijke hervorming van de WTO-
regels teneinde de Europese sociale 
normen in alle handelsovereenkomsten te 
kunnen bevorderen;

Or. en

Amendement 2
Riikka Manner

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. roept de Commissie op om in 
handelsovereenkomsten van de EU 
bindende bepalingen op te nemen inzake 
sociale normen en de doelstellingen ten 
aanzien van volledige en productieve 
werkgelegenheid, ook voor vrouwen en 
jongeren, waardig werk, respect voor de 
rechten van werknemers, alsmede 
gendergelijkheid;

3. roept de Commissie op om in 
handelsovereenkomsten van de EU 
bindende bepalingen op te nemen inzake 
sociale normen en de doelstellingen ten 
aanzien van volledige en productieve 
werkgelegenheid, daarbij rekening 
houdend met gendergelijkheid en 
jongeren, waardig werk, respect voor de 
rechten van werknemers, alsmede 
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gendergelijkheid;

Or. en

Amendement 3
Jean Lambert

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. roept de Commissie op om in 
handelsovereenkomsten van de EU 
bindende bepalingen op te nemen inzake 
sociale normen en de doelstellingen ten 
aanzien van volledige en productieve 
werkgelegenheid, ook voor vrouwen en 
jongeren, waardig werk, respect voor de 
rechten van werknemers, alsmede 
gendergelijkheid;

3. roept de Commissie op om in 
handelsovereenkomsten van de EU 
bindende bepalingen op te nemen inzake 
sociale normen en de doelstellingen ten 
aanzien van volledige en productieve 
werkgelegenheid, ook voor vrouwen en 
jongeren, waardig werk, respect voor de 
rechten van werknemers, waaronder die 
van migrerende werknemers, alsmede 
gendergelijkheid;

Or. en

Amendement 4
Minodora Cliveti

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept de noodzaak om 
collectieve onderhandelingen te 
ondersteunen en te bevorderen als 
instrument om de ongelijkheid op de 
arbeidsmarkt terug te dringen, te zorgen 
voor waardig werk en fatsoenlijke 
salarissen, sociale dumping en zwartwerk 
te voorkomen, en eerlijke concurrentie te 
waarborgen;

Or. en
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Amendement 5
Minodora Cliveti

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. benadrukt dat de in 
arbeidsovereenkomsten vastgelegde 
arbeidsvoorwaarden moeten worden 
geëerbiedigd en dat door jongeren of 
vrouwen verrichte arbeid geen enkele 
vorm van uitbuiting mag inhouden, zoals 
onder meer seksuele uitbuiting, 
gedwongen arbeid of diensten, slavernij of 
met slavernij te vergelijken praktijken;

Or. en

Amendement 6
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept het belang van bindende 
verplichtingen op het gebied van 
maatschappelijke verantwoordelijkheid 
voor bedrijven en roept de Commissie op 
om de lidstaten te ondersteunen bij het 
zorgvuldig bewaken van de 
tenuitvoerlegging en het waarborgen van 
de juridische handhaving van deze 
verplichtingen;

4. onderstreept het belang van bindende 
verplichtingen op het gebied van 
maatschappelijke verantwoordelijkheid 
voor bedrijven en benadrukt dat 
werkgevers moeten worden aangemoedigd 
om ambitieuzere sociale normen toe te 
passen dan op basis van de huidige 
wettelijke bepalingen is vereist, onder 
meer door de mogelijkheid een 
aanduiding, zoals een sociaal label, te 
ontwikkelen en te verkrijgen; roept de 
Commissie op om de lidstaten te 
ondersteunen bij het zorgvuldig bewaken 
van de tenuitvoerlegging en het 
waarborgen van de juridische handhaving 
van deze verplichtingen;
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Or. en

Amendement 7
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat het belangrijk is om ook in 
ontwikkelingslanden PCD-contactpunten 
(PCD - Samenhang in het 
ontwikkelingsbeleid) te vestigen om de 
uitwisseling van informatie te verbeteren, 
onder meer over zaken die de 
bevoegdheden van de EU overstijgen, 
zoals een iedereen ten goede komende 
besteding van huuropbrengsten van 
hulpbronnen, belastingen en 
overmakingen; roept de Commissie op om 
sociaal beleid tot een integraal onderdeel te 
maken van het werk van de EDEO;

5. benadrukt dat het belangrijk is om ook in 
ontwikkelingslanden PCD-contactpunten 
(PCD - Samenhang in het 
ontwikkelingsbeleid) te vestigen om de 
uitwisseling van informatie te verbeteren, 
onder meer over zaken die de 
bevoegdheden van de EU overstijgen, 
zoals een iedereen ten goede komende 
besteding van huuropbrengsten van 
hulpbronnen, belastingen en 
overmakingen; roept de Commissie op om 
sociaal beleid tot een integraal onderdeel te 
maken van het werk van de EDEO; is van 
mening dat het ook voor midden-
inkomenslanden van essentieel belang is 
om een toenemend percentage van hun 
inkomsten aan sociale doeleinden te 
besteden, met name door middel van de 
ontwikkeling van belastingstelsels en 
sociale bescherming;

Or. en

Amendement 8
Jean Lambert

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat het belangrijk is om ook in 
ontwikkelingslanden PCD-contactpunten 
(PCD - Samenhang in het

5. benadrukt dat het belangrijk is om ook in 
ontwikkelingslanden PCD-contactpunten 
(PCD - Samenhang in het 
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ontwikkelingsbeleid) te vestigen om de 
uitwisseling van informatie te verbeteren, 
onder meer over zaken die de 
bevoegdheden van de EU overstijgen, 
zoals een iedereen ten goede komende 
besteding van huuropbrengsten van 
hulpbronnen, belastingen en 
overmakingen; roept de Commissie op om 
sociaal beleid tot een integraal onderdeel te 
maken van het werk van de EDEO;

ontwikkelingsbeleid) te vestigen om de 
uitwisseling van informatie te verbeteren, 
onder meer over zaken die de 
bevoegdheden van de EU overstijgen, 
zoals een iedereen ten goede komende 
besteding van huuropbrengsten van 
hulpbronnen, belastingen en 
overmakingen, alsook over de gevolgen 
van de zogeheten "brain drain" voor 
landen van oorsprong; roept de 
Commissie op om sociaal beleid tot een 
integraal onderdeel te maken van het werk 
van de EDEO;

Or. en

Amendement 9
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. roept de Commissie op om met 
werknemersorganisaties en vakbonden 
buiten de EU een maatschappelijke dialoog 
aan te gaan over de implementatie van 
sociale normen in hun respectieve landen.

8. roept de Commissie op om met 
werknemersorganisaties en vakbonden 
buiten de EU een maatschappelijke dialoog 
aan te gaan over de implementatie van 
sociale normen in hun respectieve landen, 
en om te zorgen voor adequatere 
technische ondersteuning met betrekking 
tot de tenuitvoerlegging van sociaal en 
fiscaal beleid.

Or. en


