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Poprawka 1
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję do uwzględnienia 
wiążących przepisów w sprawie norm 
socjalnych oraz celów dotyczących 
pełnego i wydajnego zatrudnienia, również 
dla kobiet i młodzieży, godnej pracy, 
poszanowania praw pracowników oraz 
równości płci we wszystkich umowach 
handlowych UE;

3. wzywa Komisję do uwzględnienia 
wiążących przepisów w sprawie norm 
socjalnych oraz celów dotyczących 
pełnego i wydajnego zatrudnienia, również
dla kobiet i młodzieży, godnej pracy, 
poszanowania praw pracowników oraz 
równości płci we wszystkich umowach 
handlowych UE oraz w zamówieniach 
publicznych, zgodnie z zasadami WTO;
przypomina w związku z tym, że UE musi 
położyć nacisk na konieczną reformę 
zasad WTO, aby móc propagować 
europejskie normy socjalne we wszystkich 
umowach handlowych;

Or. en

Poprawka 2
Riikka Manner

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję do uwzględnienia 
wiążących przepisów w sprawie norm 
socjalnych oraz celów dotyczących 
pełnego i wydajnego zatrudnienia, również 
dla kobiet i młodzieży, godnej pracy, 
poszanowania praw pracowników oraz 
równości płci we wszystkich umowach 
handlowych UE;

3. wzywa Komisję do uwzględnienia 
wiążących przepisów w sprawie norm 
socjalnych oraz celów dotyczących 
pełnego i wydajnego zatrudnienia, z 
uwzględnieniem równości płci i 
młodzieży, godnej pracy, poszanowania 
praw pracowników oraz równości płci we 
wszystkich umowach handlowych UE;

Or. en
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Poprawka 3
Jean Lambert

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję do uwzględnienia 
wiążących przepisów w sprawie norm 
socjalnych oraz celów dotyczących 
pełnego i wydajnego zatrudnienia, również 
dla kobiet i młodzieży, godnej pracy, 
poszanowania praw pracowników oraz 
równości płci we wszystkich umowach 
handlowych UE;

3. wzywa Komisję do uwzględnienia 
wiążących przepisów w sprawie norm 
socjalnych oraz celów dotyczących 
pełnego i wydajnego zatrudnienia, również 
dla kobiet i młodzieży, godnej pracy, 
poszanowania praw pracowników, w tym 
pracowników migrujących, oraz równości 
płci we wszystkich umowach handlowych 
UE;

Or. en

Poprawka 4
Minodora Cliveti

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla konieczność wspierania i 
rozpowszechniania rokowań zbiorowych 
jako narzędzia ograniczania nierówności 
na rynku pracy, zapewniania godnej 
pracy i godziwego wynagrodzenia, 
zapobiegania dumpingowi społecznemu, 
nielegalnej pracy i zapewniania uczciwej 
konkurencji;

Or. en

Poprawka 5
Minodora Cliveti
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Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla konieczność przestrzegania 
warunków umów o pracę, przy czym praca 
wykonywana przez młodzież i kobiety nie 
powinna stanowić jakiegokolwiek 
wykorzystywania, w tym seksualnego, 
przymusowej pracy lub usług, 
niewolnictwa czy praktyk podobnych do 
niewolnictwa;

Or. en

Poprawka 6
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla znaczenie wiążących 
zobowiązań w zakresie społecznej 
odpowiedzialności biznesu oraz wzywa 
Komisję do wspierania państw 
członkowskich w starannej kontroli 
stosowania tych zobowiązań oraz 
zapewnianiu egzekwowania prawa w tym 
zakresie;

4. podkreśla znaczenie wiążących 
zobowiązań w zakresie społecznej 
odpowiedzialności biznesu oraz znaczenie 
zachęcania pracodawców do stosowania 
norm socjalnych, które są bardziej 
ambitne niż obecne przepisy ustawowe, w 
tym możliwości opracowania i otrzymania 
oznakowania takiego, jak społeczny znak 
jakości; wzywa Komisję do wspierania 
państw członkowskich w starannej kontroli 
stosowania tych zobowiązań oraz 
zapewnianiu egzekwowania prawa w tym 
zakresie;

Or. en

Poprawka 7
Philippe Boulland
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie ustanowienia 
głównych punktów spójności polityki na 
rzecz rozwoju również w krajach 
rozwijających się w celu poprawy 
wymiany informacji, między innymi 
dotyczących kwestii wykraczających poza 
zakres kompetencji UE, takich jak 
wykorzystanie na potrzeby włączenia 
społecznego opłat i podatków dotyczących 
zasobów oraz przekazów pieniężnych; 
wzywa Komisję do włączenia polityki 
społecznej do zadań ESDZ;

5. podkreśla znaczenie ustanowienia 
głównych punktów spójności polityki na 
rzecz rozwoju również w krajach 
rozwijających się w celu poprawy 
wymiany informacji, między innymi
dotyczących kwestii wykraczających poza 
zakres kompetencji UE, takich jak 
wykorzystanie na potrzeby włączenia 
społecznego opłat i podatków dotyczących 
zasobów oraz przekazów pieniężnych; 
wzywa Komisję do włączenia polityki 
społecznej do zadań ESDZ; uważa, że 
kwestią zasadniczą również w przypadku 
krajów o średnich dochodach jest 
przeznaczanie większej części ich 
dochodów na cele społeczne, zwłaszcza 
przez rozwinięcie systemów podatkowych i 
ochrony socjalnej;

Or. en

Poprawka 8
Jean Lambert

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie ustanowienia 
głównych punktów spójności polityki na 
rzecz rozwoju również w krajach 
rozwijających się w celu poprawy 
wymiany informacji, między innymi 
dotyczących kwestii wykraczających poza 
zakres kompetencji UE, takich jak 
wykorzystanie na potrzeby włączenia 
społecznego opłat i podatków dotyczących 
zasobów oraz przekazów pieniężnych; 
wzywa Komisję do włączenia polityki 
społecznej do zadań ESDZ;

5. podkreśla znaczenie ustanowienia 
głównych punktów spójności polityki na 
rzecz rozwoju również w krajach 
rozwijających się w celu poprawy 
wymiany informacji, między innymi 
dotyczących kwestii wykraczających poza 
zakres kompetencji UE, takich jak 
wykorzystanie na potrzeby włączenia 
społecznego opłat i podatków dotyczących 
zasobów oraz przekazów pieniężnych, a 
także skutków tzw. drenażu mózgów dla 
krajów pochodzenia; wzywa Komisję do 
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włączenia polityki społecznej do zadań 
ESDZ;

Or. en

Poprawka 9
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa Komisję do nawiązania dialogu 
społecznego z organizacjami 
pracowniczymi i związkami zawodowymi 
spoza UE w zakresie wdrożenia norm 
socjalnych w odnośnych krajach.

8. wzywa Komisję do nawiązania dialogu
społecznego z organizacjami 
pracowniczymi i związkami zawodowymi 
spoza UE w zakresie wdrożenia norm 
socjalnych w odnośnych krajach i do 
zapewnienia bardziej odpowiedniej 
pomocy technicznej w związku z 
wdrażaniem polityki społecznej i 
podatkowej.

Or. en


