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Predlog spremembe 1
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj v vse trgovinske 
sporazume EU vključi zavezujoče določbe 
o socialnih standardih in ciljih polne in 
produktivne zaposlitve, tudi za ženske in 
mlade, dostojni zaposlitvi, spoštovanju 
pravic delavcev in enakosti spolov;

3. poziva Komisijo, naj v vse trgovinske 
sporazume EU in javna naročila ob 
upoštevanju predpisov STO vključi 
zavezujoče določbe o socialnih standardih 
in ciljih polne in produktivne zaposlitve, 
tudi za ženske in mlade, dostojni 
zaposlitvi, spoštovanju pravic delavcev in 
enakosti spolov; v zvezi s tem ponovno 
poudarja, da mora EU vztrajati pri 
reformi predpisov STO, da bo lahko v 
vseh trgovinskih sporazumih spodbujala 
evropske socialne standarde.

Or. en

Predlog spremembe 2
Riikka Manner

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj v vse trgovinske 
sporazume EU vključi zavezujoče določbe 
o socialnih standardih in ciljih polne in 
produktivne zaposlitve, tudi za ženske in 
mlade, dostojni zaposlitvi, spoštovanju 
pravic delavcev in enakosti spolov;

3. poziva Komisijo, naj v vse trgovinske 
sporazume EU vključi zavezujoče določbe 
o socialnih standardih in ciljih polne in 
produktivne zaposlitve, ob upoštevanju 
enakosti spolov in mladih, dostojni 
zaposlitvi, spoštovanju pravic delavcev in 
enakosti spolov;

Or. en

Predlog spremembe 3
Jean Lambert
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Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj v vse trgovinske 
sporazume EU vključi zavezujoče določbe 
o socialnih standardih in ciljih polne in 
produktivne zaposlitve, tudi za ženske in 
mlade, dostojni zaposlitvi, spoštovanju 
pravic delavcev in enakosti spolov;

3. poziva Komisijo, naj v vse trgovinske 
sporazume EU vključi zavezujoče določbe 
o socialnih standardih in ciljih polne in 
produktivne zaposlitve, tudi za ženske in 
mlade, dostojni zaposlitvi, spoštovanju 
pravic delavcev, med drugim tudi za 
delavce priseljence in enakosti spolov;

Or. en

Predlog spremembe 4
Minodora Cliveti

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. Poudarja, da je treba podpirati in širiti 
kolektivna pogajanja kot orodje za 
zmanjševanje neenakosti na trgu dela, ki 
zagotavlja dostojno delo in plače, 
preprečuje socialni damping, 
neprijavljeno delo in zagotavlja pošteno 
konkurenco.

Or. en

Predlog spremembe 5
Minodora Cliveti

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. Poudarja, da je treba spoštovati pogoje 
iz pogodb o delu, delo, ki ga opravljajo 
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mladi in ženske pa ne bi smelo biti 
predmet kakršnega koli izkoriščanja, med 
drugim spolnega, ali vključevati 
prisilnega dela ali storitev ali praks, 
podobnih suženjstvu.

Or. en

Predlog spremembe 6
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja pomembnost zavezujočih 
obveznosti v skladu z družbeno 
odgovornostjo podjetij in poziva Komisijo, 
naj podpre države članice pri natančnem 
spremljanju izvajanja in zagotavljanju 
pravnega izvrševanja teh obveznosti;

4. poudarja pomembnost zavezujočih 
obveznosti v skladu z družbeno 
odgovornostjo podjetij in spodbujanja 
delodajalcev k uveljavljanju socialnih 
standardov, ki so ambicioznejši od 
sedanjih predpisov, vključno z možnostjo, 
da se oblikujejo in pridobijo oznake kot je 
socialna oznaka; poziva Komisijo, naj 
podpre države članice pri natančnem 
spremljanju izvajanja in zagotavljanju 
pravnega izvrševanja teh obveznosti;

Or. en

Predlog spremembe 7
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, kako pomembno je tudi v 
državah v razvoju vzpostaviti kontaktne 
točke za usklajenost politik za razvoj, da bi 
se izboljšala izmenjava informacij, med 
drugim tudi o vprašanjih, ki presegajo 
pristojnosti EU, kot so na primer socialno 

5. poudarja, kako pomembno je tudi v
državah v razvoju vzpostaviti kontaktne 
točke za usklajenost politik za razvoj, da bi 
se izboljšala izmenjava informacij, med 
drugim tudi o vprašanjih, ki presegajo 
pristojnosti EU, kot so na primer socialno 
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vključujoča uporaba prihodkov iz virov ali 
obdavčitev in povračila; poziva Komisijo, 
naj vključi socialno politiko v delo 
Evropske službe za zunanje delovanje;

vključujoča uporaba prihodkov iz virov ali 
obdavčitev in povračila; poziva Komisijo, 
naj vključi socialno politiko v delo 
Evropske službe za zunanje delovanje;
meni, da je bistvenega pomena, da tudi 
države s srednje visokim dohodkom vedno 
večji del prihodkov namenijo socialnim 
vprašanjem, zlasti z oblikovanjem sistema 
obdavčitve in socialnega varstva;

Or. en

Predlog spremembe 8
Jean Lambert

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, kako pomembno je tudi v 
državah v razvoju vzpostaviti kontaktne 
točke za usklajenost politik za razvoj, da bi 
se izboljšala izmenjava informacij, med 
drugim tudi o vprašanjih, ki presegajo 
pristojnosti EU, kot so na primer socialno 
vključujoča uporaba prihodkov iz virov ali 
obdavčitev in povračila; poziva Komisijo, 
naj vključi socialno politiko v delo 
Evropske službe za zunanje delovanje;

5. poudarja, kako pomembno je tudi v 
državah v razvoju vzpostaviti kontaktne 
točke za usklajenost politik za razvoj, da bi 
se izboljšala izmenjava informacij, med 
drugim tudi o vprašanjih, ki presegajo 
pristojnosti EU, kot so na primer socialno 
vključujoča uporaba prihodkov iz virov ali 
obdavčitev in povračila; poleg tega 
poudarja pomen bega možganov za 
izvorne države; poziva Komisijo, naj 
vključi socialno politiko v delo Evropske 
službe za zunanje delovanje;

Or. en

Predlog spremembe 9
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva Komisijo, naj z delavskimi 8. poziva Komisijo, naj z delavskimi 
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organizacijami in sindikati, ki niso iz EU, 
vzpostavi socialni dialog o izvajanju 
socialnih standardov v njihovih državah.

organizacijami in sindikati, ki niso iz EU, 
vzpostavi socialni dialog o izvajanju 
socialnih standardov v njihovih državah in 
poskrbi za ustreznejšo tehnično pomoč za 
izvajanje socialne in fiskalne politike.

Or. en


