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Amendamentul 1
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită Comisiei să includă dispoziții 
obligatorii în ceea ce privește standardele 
sociale și obiectivele privind ocuparea 
integrală și productivă a forței de muncă, 
inclusiv pentru femei și tineri, munca 
decentă, respectarea drepturilor lucrătorilor 
și egalitatea de gen în cadrul oricărui acord 
comercial al UE;

3. solicită Comisiei să includă dispoziții 
obligatorii în ceea ce privește standardele 
sociale și obiectivele privind ocuparea 
integrală și productivă a forței de muncă, 
inclusiv pentru femei și tineri, munca 
decentă, respectarea drepturilor lucrătorilor 
și egalitatea de gen în cadrul oricărui acord 
comercial al UE și în cadrul procedurilor 
de achiziții publice, conform normelor 
OMC; reiterează, în această privință, 
faptul că UE trebuie să insiste asupra 
reformei necesare a normelor OMC 
pentru a fi capabilă să promoveze 
standarde sociale europene în toate 
acordurile comerciale;

Or. en

Amendamentul 2
Riikka Manner

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită Comisiei să includă dispoziții 
obligatorii în ceea ce privește standardele 
sociale și obiectivele privind ocuparea 
integrală și productivă a forței de muncă, 
inclusiv pentru femei și tineri, munca 
decentă, respectarea drepturilor lucrătorilor 
și egalitatea de gen în cadrul oricărui acord 
comercial al UE;

3. solicită Comisiei să includă dispoziții 
obligatorii în ceea ce privește standardele 
sociale și obiectivele privind ocuparea 
integrală și productivă a forței de muncă, 
luând în considerare egalitatea de gen și 
tineretul, munca decentă, respectarea 
drepturilor lucrătorilor și egalitatea de gen 
în cadrul oricărui acord comercial al UE;

Or. en
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Amendamentul 3
Jean Lambert

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită Comisiei să includă dispoziții 
obligatorii în ceea ce privește standardele 
sociale și obiectivele privind ocuparea 
integrală și productivă a forței de muncă, 
inclusiv pentru femei și tineri, munca 
decentă, respectarea drepturilor lucrătorilor 
și egalitatea de gen în cadrul oricărui acord 
comercial al UE;

3. solicită Comisiei să includă dispoziții 
obligatorii în ceea ce privește standardele 
sociale și obiectivele privind ocuparea 
integrală și productivă a forței de muncă, 
inclusiv pentru femei și tineri, munca 
decentă, respectarea drepturilor 
lucrătorilor, inclusiv în cazul lucrătorilor 
migranți, și egalitatea de gen în cadrul 
oricărui acord comercial al UE;

Or. en

Amendamentul 4
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază necesitatea de a sprijini și 
promova negocierea colectivă ca 
instrument de reducere a inegalităților pe 
piața muncii, asigurând condiții de 
muncă și salarii decente, prevenind 
practicile de dumping social și muncă la 
negru și asigurând o concurență 
echitabilă;

Or. en

Amendamentul 5
Minodora Cliveti
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Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază necesitatea de a respecta 
condițiile contractelor de muncă, iar 
munca realizată de tineri și femei nu ar 
trebui să implice nici un fel de exploatare, 
incluzând aici exploatarea sexuală, 
munca sau serviciile forțate, sclavia sau 
practici similare sclaviei;

Or. en

Amendamentul 6
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază importanța cerințelor 
obligatorii privind responsabilitatea socială 
a întreprinderilor și solicită Comisiei să 
sprijine statele membre în monitorizarea 
atentă a punerii în aplicare și asigurarea 
aplicării legale a acestor cerințe obligatorii;

4. subliniază importanța cerințelor 
obligatorii privind responsabilitatea socială 
a întreprinderilor și a încurajării 
angajatorilor să aplice standarde sociale 
care sunt mai ambițioase decât dispozițiile 
statutare actuale, inclusiv posibilitatea de 
a dezvolta și obține o desemnare precum 
eticheta socială; solicită Comisiei să 
sprijine statele membre în monitorizarea 
atentă a punerii în aplicare și asigurarea 
aplicării legale a acestor cerințe obligatorii;

Or. en

Amendamentul 7
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța instituirii unor 
puncte de contact pentru coerența 
politicilor în favoarea dezvoltării (CPD) în 
țările în curs de dezvoltare de asemenea, 
pentru a îmbunătăți schimbul de informații, 
printre altele, în ceea ce privește chestiuni 
care depășesc competențele UE, cum ar fi 
utilizarea, în scopul incluziunii sociale, a 
impozitării sau a taxelor pe resursele luate 
în arendă și a transferurilor de fonduri din 
exterior; solicită Comisiei să integreze 
politica socială în activitățile SEAE;

5. subliniază importanța instituirii unor 
puncte de contact pentru coerența 
politicilor în favoarea dezvoltării (CPD) în 
țările în curs de dezvoltare de asemenea, 
pentru a îmbunătăți schimbul de informații, 
printre altele, în ceea ce privește chestiuni 
care depășesc competențele UE, cum ar fi 
utilizarea, în scopul incluziunii sociale, a 
impozitării sau a taxelor pe resursele luate 
în arendă și a transferurilor de fonduri din 
exterior; solicită Comisiei să integreze 
politica socială în activitățile SEAE;
consideră că este esențial și pentru țările 
cu venituri medii să aloce o mai mare 
parte din veniturile lor scopurilor sociale, 
mai ales prin dezvoltarea sistemelor de 
impozitare și a protecției sociale;

Or. en

Amendamentul 8
Jean Lambert

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța instituirii unor 
puncte de contact pentru coerența 
politicilor în favoarea dezvoltării (CPD) în 
țările în curs de dezvoltare de asemenea, 
pentru a îmbunătăți schimbul de informații, 
printre altele, în ceea ce privește chestiuni 
care depășesc competențele UE, cum ar fi 
utilizarea, în scopul incluziunii sociale, a 
impozitării sau a taxelor pe resursele luate 
în arendă și a transferurilor de fonduri din 
exterior; solicită Comisiei să integreze 
politica socială în activitățile SEAE;

5. subliniază importanța instituirii unor 
puncte de contact pentru coerența 
politicilor în favoarea dezvoltării (CPD) în 
țările în curs de dezvoltare de asemenea, 
pentru a îmbunătăți schimbul de informații, 
printre altele, în ceea ce privește chestiuni 
care depășesc competențele UE, cum ar fi 
utilizarea, în scopul incluziunii sociale, a 
impozitării sau a taxelor pe resursele luate 
în arendă și a transferurilor de fonduri din 
exterior, precum și a impactului așa 
numitului „exod de inteligență” asupra 
țărilor de origine; solicită Comisiei să 
integreze politica socială în activitățile 
SEAE;
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Amendamentul 9
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. invită Comisia să se angajeze într-un 
dialog social cu organizații muncitorești și 
sindicate din afara UE, privind aplicarea 
standardelor sociale în țările lor respective.

8. invită Comisia să se angajeze într-un 
dialog social cu organizații muncitorești și 
sindicate din afara UE, privind aplicarea 
standardelor sociale în țările lor respective 
și să asigure o asistență tehnică mai 
adecvată în vederea implementării 
politicilor sociale și fiscale.

Or. en


