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Pozměňovací návrh 1
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Právní východisko 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Všeobecnou deklaraci 
lidských práv (1948) a další nástroje 
Organizace spojených národů v oblasti 
lidských práv, zejména na Pakt
o občanských a politických právech (1966)
a Pakt o ekonomických, sociálních
a kulturních právech (1966), Úmluvu
o odstranění všech forem diskriminace žen 
(1979) a Úmluvu o právech dítěte (1989), 

– s ohledem na Všeobecnou deklaraci 
lidských práv (1948) a další nástroje 
Organizace spojených národů v oblasti 
lidských práv, zejména na Pakt
o občanských a politických právech (1966)
a Pakt o ekonomických, sociálních
a kulturních právech (1966), Úmluvu
o odstranění všech forem diskriminace žen 
(1979) a Úmluvu o právech dítěte (1989), a 
s ohledem na dokument o výsledcích 
summitu OSN k rozvojovým cílům 
tisíciletí, který se konal ve dnech 20.–22. 
září 2010 v New Yorku,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Kader Arif

Návrh usnesení
Právní východisko 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Všeobecnou deklaraci 
lidských práv (1948) a další nástroje 
Organizace spojených národů v oblasti 
lidských práv, zejména na Pakt o 
občanských a politických právech (1966) a 
Pakt o ekonomických, sociálních a 
kulturních právech (1966), Úmluvu o 
odstranění všech forem diskriminace žen 
(1979) a Úmluvu o právech dítěte (1989), 

– s ohledem na Všeobecnou deklaraci 
lidských práv (1948) a další nástroje 
Organizace spojených národů v oblasti 
lidských práv, zejména na Pakt o 
občanských a politických právech (1966) a 
Pakt o ekonomických, sociálních a 
kulturních právech (1966), Úmluvu o 
odstranění všech forem diskriminace žen 
(1979), Úmluvu o právech dítěte (1989) a 
návrh deklarace OSN o právech 
původního obyvatelstva z roku 1994,

Or. fr
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Pozměňovací návrh 3
Kader Arif

Návrh usnesení
Právní východisko 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Agendu slušné práce 
Mezinárodní organizace práce (MOP) a na 
Světovou dohodu o pracovních místech 
MOP přijaté na základě globálního 
konsenzu dne 19. června 2009 na 
mezinárodní konferenci práce,

– s ohledem na Agendu slušné práce 
Mezinárodní organizace práce (MOP) a na 
Světovou dohodu o pracovních místech 
MOP přijaté na základě globálního 
konsenzu dne 19. června 2009 na 
mezinárodní konferenci práce a na 
Deklaraci MOP o sociální spravedlnosti 
pro spravedlivou globalizaci z roku 2008,

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Kader Arif

Návrh usnesení
Právní východisko 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na výsledky jednání mezi EU, 
Kolumbií a Peru o mnohostranné obchodní 
dohodě,

– s ohledem na výsledky jednání mezi EU, 
Kolumbií a Peru a také se zeměmi Střední 
Ameriky o mnohostranné obchodní 
dohodě,

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Kader Arif

Návrh usnesení
Právní východisko 26a (nové)



AM\833724CS.doc 5/37 PE450.633v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na mezinárodní úmluvy 
týkající se životního prostředí, např. 
Montrealský protokol o látkách, které 
poškozují ozonovou vrstvu (1987), 
Basilejskou úmluvu o kontrole pohybu 
nebezpečných odpadů přes hranice států
(1999), Cartagenský protokol o biologické 
bezpečnosti (2000) a Kjótský protokol 
(1997), 

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Kader Arif

Návrh usnesení
Právní východisko 26b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na kapitolu 13 dohody o 
volném obchodu podepsané v říjnu 2009 
mezi Evropskou unií a Jižní Koreou,

Or. fr

Pozměňovací návrh 7
Joe Higgins

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že propojení 
obchodu, lidských práv a sociálních
a environmentálních norem se stalo
klíčovým prvkem hospodářských
a obchodních vztahů a je nedílnou součástí 
jednání v rámci dohod o volném obchodu,

A. vzhledem k tomu, že propojení 
obchodu, lidských práv a sociálních
a environmentálních norem by se mělo stát
klíčovým prvkem hospodářských
a obchodních vztahů a mělo by být
nedílnou součástí jednání v rámci dohod
o volném obchodu,
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Pozměňovací návrh 8
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Aa (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že v Prohlášení 
ministrů o plné zaměstnanosti a důstojné 
práci přijatém na zasedání Ekonomické
a sociální rady OSN v roce 2006 jeho 
signatáři uvedli, že plná a produktivní 
zaměstnanost a důstojná práce pro 
všechny je klíčovým předpokladem 
udržitelného rozvoje všech zemí
a současně prioritním cílem mezinárodní 
spolupráce, a vyzvali k podpoře rozvoje 
mezinárodního obchodu, aby přispíval
k plné a produktivní zaměstnanosti
a důstojné práci pro všechny, včetně 
mužů, žen a mladých lidí,

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Kader Arif

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Aa (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že cílem ustanovení 
o sociálních a environmentálních 
otázkách a o lidských právech obsažených 
v obchodních dohodách je vybudování 
hospodářství, které zohledňuje potřeby lidí 
i životního prostředí, a dosažení 
spravedlivější, sociálnější a lidštější míry 
globalizace, která bude skutečně sloužit 
udržitelnému rozvoji,
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Pozměňovací návrh 10
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že narušení 
hospodářské soutěže a rizika 
environmentálního a sociálního dumpingu 
jsou stále častější,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Kader Arif

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že narušení 
hospodářské soutěže a rizika
environmentálního a sociálního dumpingu 
jsou stále častější, 

B. vzhledem k tomu, že narušení 
hospodářské soutěže a rizika 
environmentálního a sociálního dumpingu 
jsou stále častější, a to zejména ke škodě 
podniků a pracovníků v Evropské unii, 
pro něž platí přísnější sociální, 
environmentální a fiskální normy,

Or. fr

Pozměňovací návrh 12
Kader Arif, Yannick Jadot

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že ve vzájemných 
vztazích mezi Evropskou unií a třetími 
zeměmi se musí stát pravidlem reciprocita, 
aby se tak vytvořily podmínky pro 
spravedlivou a poctivou mezinárodní 
hospodářskou soutěž, 

C. vzhledem k tomu, že EU musí přijmout 
různé strategie podle úrovně rozvoje svých 
obchodních partnerů, ať už se jedná o 
požadavky v sociální oblasti, v oblasti 
životního prostředí nebo o volný obchod, 
aby se tak vytvořily podmínky pro 
spravedlivou a poctivou mezinárodní 
hospodářskou soutěž, 

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Kader Arif

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že privilegovaným 
místem ke sledování těchto politických 
cílů se staly dvoustranné smlouvy, 
vzhledem k tomu, že perspektivy na 
vytvoření multilaterálních pravidel, jimiž 
by se řídily vztahy mezi obchodem, prací a 
životním prostředím v rámci WTO, nejsou 
příliš slibné, 

D. vzhledem k tomu, že obrana těchto cílů 
musí být při dvoustranných jednáních 
prioritou, vzhledem k tomu, že perspektivy 
na vytvoření multilaterálních pravidel, 
jimiž by se řídily vztahy mezi obchodem, 
prací a životním prostředím v rámci WTO, 
nejsou příliš slibné, 

Or. fr

Pozměňovací návrh 14
Kader Arif

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že důvody pro 
zařazení ustanovení o lidských právech a 
sociálních a environmentálních norem do 

F. vzhledem k tomu, že důvody pro 
zařazení ustanovení o lidských právech a 
sociálních a environmentálních norem do 
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mezinárodních obchodních dohod jsou 
četné: od vůle zavést spravedlivý a 
vyvážený obchod a zajistit určitou 
spravedlivost obchodních výměn (stejné 
podmínky pro všechny) až k 
normativnějším důvodům, jimž jsou obrana 
univerzálních hodnot Evropské unie a 
sledování koherentních evropských politik, 

mezinárodních obchodních dohod jsou 
četné: od vůle zavést spravedlivý a 
vyvážený obchod a zajistit určitou 
spravedlivost obchodních výměn (stejné 
podmínky pro všechny) až k 
normativnějším důvodům, jimž jsou obrana 
univerzálních hodnot, o něž se opírá 
Evropská unie, a sledování koherentních 
evropských politik, 

Or. fr

Pozměňovací návrh 15
Kader Arif

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
smlouva znovu potvrzuje, že vnější činnost 
Evropské unie, jejíž nedílnou součástí je 
mezinárodní obchod, se musí řídit stejnými 
zásadami, které inspirovaly její vytvoření; 
vzhledem k tomu, že evropský sociální 
model , který kombinuje udržitelný 
hospodářský růst se zlepšováním 
pracovních a životních podmínek, může 
být rovněž vzorem pro další partnery; 
vzhledem k tomu, že obchodní dohody 
musí být mimo jiné slučitelné s dalšími
mezinárodními povinnostmi a úmluvami, k 
jejichž dodržování se členské státy 
zavázaly v souladu se svým vnitrostátním 
právem, 

G. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
smlouva znovu potvrzuje, že vnější činnost 
Evropské unie, jejíž nedílnou součástí je 
mezinárodní obchod, musí být prováděna v 
souladu se všemi cíli EU, včetně cílů v 
sociální oblasti, v oblasti životního 
prostředí a v oblasti rozvojové pomoci; 
vzhledem k tomu, že evropský sociální 
model , který kombinuje udržitelný 
hospodářský růst se zlepšováním 
pracovních a životních podmínek, může 
být rovněž vzorem pro další partnery; 
vzhledem k tomu, že obchodní dohody 
musí být mimo jiné slučitelné s dalšími 
mezinárodními povinnostmi a úmluvami, k 
jejichž dodržování se členské státy 
zavázaly v souladu se svým vnitrostátním 
právem, 

Or. fr
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Pozměňovací návrh 16
Tokia Saïfi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Ga (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k významu zachování 
úrovně sociálních a environmentálních 
norem platných v Evropské unii a jejich 
dodržování zahraničními podniky 
působícími na jednotném evropském trhu,

Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Ha (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že jiné země šly 
příkladem a zahrnuly sociální normy do 
obchodních dohod, například Spojené 
státy do návrhu nového zákona
o zahraničním obchodu nebo Kanada
a Peru do dohody o vzájemném obchodu
z roku 2009, jež umožňuje, aby občané 
obou států podávali stížnosti v případě 
porušování norem MOP při provádění 
vnitrostátních právních předpisů, přičemž 
pro posuzování těchto stížností byla 
ustavena skupina nezávislých odborníků, 
kteří mohou uložit státu, jenž tyto normy 
porušil, povinnost zaplatit až 15 milionů 
USD ročně do fondu spolupráce pro 
provádění příslušných programů, aby bylo 
zajištěno vyřešení zjištěných problémů,
a přičemž tato dohoda stanoví relativně 
krátké lhůty pro rozhodování, například 
30 dnů na určení toho, zda má daný 
případ porušování norem souvislost
s obchodem (čl. 15.1 písm. b)).
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Pozměňovací návrh 18
Tokia Saïfi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že cílem systému 
všeobecných preferencí je podpořit 
dodržování mezinárodních pracovních 
norem prostřednictvím dodatečných 
celních preferencí a že nedodržování těchto 
podmínek může vést k pozastavení tohoto 
obchodního režimu,

I. vzhledem k tomu, že systém 
všeobecných preferencí je podmíněn 
dodržováním zásad zakotvených
v mezinárodních úmluvách o lidských 
právech a základních pracovních norem ze 
strany zemí, které jsou příjemci pomoci,
a zahrnuje zvláštní systém dodatečných 
celních preferencí, které mají podpořit 
ratifikaci a účinné provádění klíčových 
mezinárodních úmluv o lidských právech
a právech pracujících, o ochraně 
životního prostředí a o řádné správě;
vzhledem k tomu, že nedodržování těchto 
podmínek může vést k pozastavení tohoto 
obchodního režimu,

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Kader Arif

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že cílem systému 
všeobecných preferencí je podpořit 
dodržování mezinárodních pracovních 
norem prostřednictvím dodatečných 
celních preferencí a že nedodržování těchto 
podmínek může vést k pozastavení tohoto 
obchodního režimu,

I. vzhledem k tomu, že cílem systému 
všeobecných preferencí plus je podpořit 
dodržování mezinárodních pracovních 
norem, lidských práv, ochranu životního 
prostředí a dodržování zásad řádné správy 
věcí veřejných prostřednictvím 
dodatečných celních preferencí a že 
nedodržování těchto podmínek může vést k 
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pozastavení tohoto obchodního režimu,

Or. fr

Pozměňovací návrh 20
William (The Earl of) Dartmouth

Návrh usnesení
Bod -1 (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

–1. aniž by tím byly dotčeny následující 
body tohoto usnesení, konstatuje, že 
mezinárodní obchodní vztahy nejsou 
vhodným mechanismem pro řešení otázky 
lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Kader Arif

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. žádá proto, aby byly v budoucí obchodní 
strategii Evropské unie chráněny evropské 
obchodní zájmy a aby Unie a její 
obchodní partneři vzájemně respektovali 
zavedení a provádění ustanovení o 
lidských právech a sociálních a 
environmentálních norem; domnívá se, že 
by Unie při vyjednávání měla používat 
pozitivní přístup; zdůrazňuje, že ze 
zařazení ustanovení týkajících se 
udržitelného rozvoje, zejména do 
dvoustranných dohod, budou mít prospěch 
obě strany; 

1. žádá proto, aby v budoucí obchodní 
strategii Evropské unie již nebylo na 
obchod nahlíženo jako na cíl sám o sobě, 
ale jako na nástroj umožňující podporu 
spravedlivého obchodování a všeobecné 
účinné začlenění a uplatňování sociálních 
a environmentálních norem všemi 
obchodními partnery EU; domnívá se, že 
by Unie při vyjednávání měla používat 
pozitivní, ale také právně závazný přístup; 
zdůrazňuje, že ze zařazení ustanovení 
týkajících se udržitelného rozvoje, zejména 
do dvoustranných dohod, budou mít 
prospěch obě strany; 

Or. fr
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Pozměňovací návrh 22
Joe Higgins

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. žádá proto, aby byly v budoucí obchodní 
strategii Evropské unie chráněny evropské 
obchodní zájmy a aby Unie a její 
obchodní partneři vzájemně respektovali
zavedení a provádění ustanovení o lidských 
právech a sociálních a environmentálních 
norem; domnívá se, že by Unie při 
vyjednávání měla používat pozitivní 
přístup; zdůrazňuje, že ze zařazení 
ustanovení týkajících se udržitelného 
rozvoje, zejména do dvoustranných dohod, 
budou mít prospěch obě strany;

1. žádá proto, aby budoucí obchodní 
strategie Evropské unie a obchodní 
strategie jejích obchodních partnerů
vzájemně respektovaly zavedení
a provádění ustanovení o lidských právech
a sociálních a environmentálních norem; 
domnívá se, že by Unie při vyjednávání 
měla používat pozitivní přístup; 
zdůrazňuje, že ze zařazení ustanovení 
týkajících se udržitelného rozvoje, zejména 
do dvoustranných dohod, budou mít 
prospěch obě strany;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Keith Taylor

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. žádá proto, aby byly v budoucí obchodní 
strategii Evropské unie chráněny evropské 
obchodní zájmy a aby Unie a její obchodní 
partneři vzájemně respektovali zavedení
a provádění ustanovení o lidských právech
a sociálních a environmentálních norem; 
domnívá se, že by Unie při vyjednávání 
měla používat pozitivní přístup; 
zdůrazňuje, že ze zařazení ustanovení 
týkajících se udržitelného rozvoje, zejména 
do dvoustranných dohod, budou mít 
prospěch obě strany;

1. žádá proto, aby budoucí obchodní 
strategie Evropské unie a Unie a její 
obchodní partneři vzájemně respektovali 
zavedení a provádění ustanovení o lidských 
právech a sociálních a environmentálních 
norem; domnívá se, že by Unie při 
vyjednávání měla používat důrazný
přístup; zdůrazňuje, že ze zařazení 
ustanovení týkajících se udržitelného 
rozvoje, zejména do dvoustranných dohod, 
budou mít prospěch obě strany;
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Pozměňovací návrh 24
Kader Arif

Návrh usnesení
Bod 1a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. připomíná, že obchodní politika 
představuje nástroj ve službách 
globálních cílů Evropské unie a že podle 
článku 207 Smlouvy o fungování 
Evropské unie je obchodní politika 
Evropské unie prováděna „v rámci zásad 
a cílů vnější činnosti Unie“ a že v souladu 
s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii 
musí přispívat zejména k „udržitelnému 
rozvoji této planety, k solidaritě a 
vzájemné úctě mezi národy, volnému a 
spravedlivému obchodování, vymýcení 
chudoby, ochraně lidských práv, 
především práv dítěte, a k přísnému 
dodržování a rozvoji mezinárodního 
práva, zejména k dodržování zásad Charty 
Organizace spojených národů“;

Or. fr

Pozměňovací návrh 25
Keith Taylor

Návrh usnesení
Bod 4 – písm. b

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

b) navrhuje vytvoření výboru pro obchod
a důstojnou práci ve WTO, po vzoru 
výboru pro obchod a životní prostředí;

b) navrhuje vytvoření výboru pro obchod
a důstojnou práci ve WTO, po vzoru 
výboru pro obchod a životní prostředí;
a žádá, aby oba tyto výbory měly 
jednoznačně vymezené pravomoci a aby 
měly reálný vliv;
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Pozměňovací návrh 26
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 4 – písm. d

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

d) navrhuje, aby v případě, že rozhodnutí 
orgánu pro řešení sporů bude považováno 
členským státem WTO za zpochybnění 
rozhodnutí MOP ohledně dodržování 
úmluv v oblasti práce, mohl existovat 
opravný prostředek u MOP;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Joe Higgins

Návrh usnesení
Bod 4a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. proto žádá, aby byly veškeré obchodní 
dohody uzavírány pod podmínkou, že 
všechny smluvní strany ratifikovaly
a účinně provádějí alespoň klíčové 
úmluvy uvedené v Deklaraci MOP
o základních principech a právech;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 4a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. znovu potvrzuje, že obchod by měl 
přispívat k udržitelnému rozvoji ve všech 
jeho formách, a uznává, že základní 
pracovní normy MOP a agenda důstojné 
práce MOP mohou být přínosné pro 
hospodářskou účinnost, inovace
a produktivitu, přičemž zdůrazňuje 
hodnotu větší soudržnosti obchodních 
politik na jedné straně a politik v oblasti 
zaměstnanosti a práce na straně druhé;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Kader Arif

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. znovu potvrzuje, že cíle zachování a 
udržení mnohostranného otevřeného a 
nediskriminačního obchodního režimu na 
jedné straně a činnost na podporu ochrany 
životního prostředí a udržitelného rozvoje 
na straně druhé se musí navzájem 
posilovat; zdůrazňuje, že podle článku 20 
GATT mohou členské státy přijímat 
obchodní opatření na ochranu životního 
prostředí s výhradou, že se musí zdržet 
zneužívání těchto opatření za účelem 
protekcionismu; 

5. znovu potvrzuje, že cíle zachování a 
udržení mnohostranného otevřeného a 
nediskriminačního obchodního režimu na 
jedné straně a činnost na podporu ochrany 
životního prostředí a udržitelného rozvoje 
na straně druhé se musí navzájem 
posilovat; zdůrazňuje, že podle článku 20 
GATT mohou členské státy přijímat 
obchodní opatření na ochranu životního 
prostředí s výhradou, že tato opatření 
nebudou použita tak, aby představovala 
prostředek svévolné nebo neodůvodněné 
diskriminace;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 30
Keith Taylor

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. znovu potvrzuje, že cíle zachování
a udržení mnohostranného otevřeného
a nediskriminačního obchodního režimu na 
jedné straně a činnost na podporu ochrany 
životního prostředí a udržitelného rozvoje 
na straně druhé se musí navzájem 
posilovat; zdůrazňuje, že podle článku 20 
GATT mohou členské státy přijímat 
obchodní opatření na ochranu životního 
prostředí s výhradou, že se musí zdržet 
zneužívání těchto opatření za účelem 
protekcionismu;

5. znovu potvrzuje, že cíle zachování
a udržení mnohostranného otevřeného
a nediskriminačního obchodního režimu na 
jedné straně a činnost na podporu ochrany 
životního prostředí a udržitelného rozvoje 
na straně druhé se musí navzájem 
posilovat; zdůrazňuje, že podle článku 20 
GATT mohou členské státy přijímat 
obchodní opatření na ochranu životního 
prostředí, a vybízí je, aby tohoto 
ustanovení využívaly;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Joe Higgins

Návrh usnesení
Bod 5a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. žádá, aby kapitoly o lidských právech 
nebo udržitelném rozvoji, budou-li 
součástí dohod o volném obchodu, byly 
stejně závazné, jako pravidla pro přístup 
na trh, a vyzývá k tomu, aby byly tyto 
dohody následně ratifikovány všemi 
členskými státy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 32
Tokia Saïfi

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá práce výboru WTO pro obchod
a životní prostředí, který je základním 
fórem pro pokračování integrace
a prohlubování vazby mezi životním 
prostředím a obchodem;

6. vítá existenci výboru WTO pro obchod
a životní prostředí, který by měl být
základním fórem pro pokračování 
integrace a prohlubování vazby mezi 
životním prostředím a obchodem; 
vyjadřuje naději, že úloha a činnost tohoto 
výboru se postupně rozvine, aby byl 
schopen pozitivně řešit nejdůležitější 
obchodní a environmentální problémy, 
jimž čelí mezinárodní společenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Keith Taylor

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá práce výboru WTO pro obchod
a životní prostředí, který je základním 
fórem pro pokračování integrace
a prohlubování vazby mezi životním 
prostředím a obchodem;

6. vítá práce výboru WTO pro obchod
a životní prostředí, který by se za 
předpokladu, že budou jednoznačněji 
definovány jeho pravomoci a že mu bude 
svěřena větší odpovědnost, mohl stát
základním fórem pro pokračování 
integrace a prohlubování vazby mezi 
životním prostředím a obchodem;

Or. en
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Pozměňovací návrh 34
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že je důležité zlepšovat 
přístup k ekologickému zboží
a technologiím pro dosažení cíle 
udržitelného rozvoje, a vyzývá všechny 
strany účastnící se jednání, aby znásobily 
úsilí s cílem dospět k rychlému uzavření 
jednání o snížení nebo odstranění celních
a mimocelních překážek pro zboží a služby
v oblasti životního prostředí, s cílem 
podpořit možnosti růstu evropských 
průmyslových odvětví;

7. zdůrazňuje, že je důležité zlepšovat 
přístup k ekologickému zboží
a technologiím pro dosažení cíle 
udržitelného rozvoje, a vyzývá všechny 
strany účastnící se jednání, aby znásobily 
úsilí s cílem dospět k rychlému uzavření 
jednání o snížení nebo odstranění celních
a mimocelních překážek pro zboží a služby
v oblasti životního prostředí, s cílem 
podpořit nové formy politik zaměstnanosti
a vytváření pracovních míst v souladu
s normami důstojné práce MOP,
a možnosti růstu evropských 
průmyslových odvětví a malých
a středních podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Keith Taylor

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že je důležité zlepšovat 
přístup k ekologickému zboží
a technologiím pro dosažení cíle 
udržitelného rozvoje, a vyzývá všechny 
strany účastnící se jednání, aby znásobily 
úsilí s cílem dospět k rychlému uzavření 
jednání o snížení nebo odstranění celních
a mimocelních překážek pro zboží a služby
v oblasti životního prostředí, s cílem 
podpořit možnosti růstu evropských 
průmyslových odvětví;

7. zdůrazňuje, že je důležité zlepšovat 
přístup k ekologickému zboží
a technologiím pro dosažení cíle 
udržitelného rozvoje, a vyzývá všechny 
strany účastnící se jednání, aby znásobily 
úsilí s cílem dospět k rychlému uzavření 
jednání o snížení nebo odstranění celních
a mimocelních překážek pro zboží a služby
v oblasti životního prostředí; 
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Pozměňovací návrh 36
Keith Taylor

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že je nezbytné pokročit
v jednáních o ostatních bodech článku 31 
deklarace z Dohá týkajících se vztahů mezi 
stávajícími pravidly WTO a specifickými 
obchodními povinnostmi uvedenými
v multilaterálních dohodách o životním 
prostředí a prosazovat užší spolupráci mezi 
sekretariáty těchto dohod a výbory WTO 
jako základní prvek pro zajištění toho, že 
se obchodní i environmentální režim budou 
vyvíjet provázaně;

8. zdůrazňuje, že je nezbytné pokročit
v jednáních o ostatních bodech článku 31 
deklarace z Dohá týkajících se vztahů mezi 
stávajícími pravidly WTO a specifickými 
obchodními povinnostmi uvedenými
v multilaterálních dohodách o životním 
prostředí a prosazovat užší spolupráci mezi 
sekretariáty těchto dohod a výbory WTO 
jako základní prvek pro zajištění toho, že 
se obchodní i environmentální režim budou 
vyvíjet provázaně, přiznat stranám 
multilaterálních dohod o životním 
prostředí plnohodnotný pozorovatelský 
status při jednáních WTO a právo vydat 
stanovisko před provedením změn 
pravidel WTO a před vydáním jakéhokoli 
konečného rozhodnutí orgánem WTO pro 
řešení sporů;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že nejlepším nástrojem na 
zajištění internalizace negativních 
externalit spojených s životním prostředím
a CO2 by byla multilaterální dohoda 
zahrnující všechny hlavní emitenty CO2, 
ale je zde riziko, že se takovou dohodu

9. domnívá se, že nejlepším nástrojem na 
zajištění internalizace negativních 
externalit spojených s životním prostředím
a CO2 by byla multilaterální dohoda 
zahrnující všechny hlavní emitenty CO2, 
ale je zde riziko, že se takovou dohodu
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v blízké budoucnosti uzavřít nepodaří; 
domnívá se proto, že by Evropská unie 
měla nadále zkoumat možnosti zavedení 
vhodných environmentálních nástrojů, 
zejména „mechanismu započítávání 
uhlíku“ který by umožnil při dodržování 
pravidel WTO na jedné straně bojovat 
proti rizikům přesunu emisí CO2 do zemí, 
které nedodržují stejné cíle jako Unie, 
pokud jde o snížení emisí skleníkových 
plynů, a na straně druhé vytvořit páku
v mezinárodních jednáních, která by 
přiměla všechny země přijmout v této věci 
pevné závazky;

v blízké budoucnosti uzavřít nepodaří; 

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Yannick Jadot, Keith Taylor

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že nejlepším nástrojem na 
zajištění internalizace negativních 
externalit spojených s životním prostředím 
a CO2 by byla multilaterální dohoda 
zahrnující všechny hlavní emitenty CO2, 
ale je zde riziko, že se takovou dohodu v 
blízké budoucnosti uzavřít nepodaří;
domnívá se proto, že by Evropská unie 
měla nadále zkoumat možnosti zavedení 
vhodných environmentálních nástrojů, 
zejména „mechanismu započítávání 
uhlíku“ který by umožnil při dodržování 
pravidel WTO na jedné straně bojovat 
proti rizikům přesunu emisí CO2 do zemí, 
které nedodržují stejné cíle jako Unie, 
pokud jde o snížení emisí skleníkových 
plynů, a na straně druhé vytvořit páku v 
mezinárodních jednáních, která by
přiměla všechny země přijmout v této věci 
pevné závazky;

9. domnívá se, že nejlepším nástrojem na 
zajištění internalizace negativních 
externalit spojených s životním prostředím 
a CO2 by byla multilaterální dohoda o 
klimatu, ale je zde riziko, že se takovou 
dohodu v blízké budoucnosti uzavřít 
nepodaří; domnívá se proto, že by 
Evropská unie měla v případě 
průmyslových odvětví s prokázaným 
rizikem úniků uhlíku nadále zkoumat 
možnosti zavedení vhodných 
environmentálních nástrojů, zejména 
„mechanismu započítávání uhlíku“, při 
dodržování pravidel WTO a současném 
používání dražby povolenek pro emise 
CO2 v systému EU pro obchodování s 
emisemi; zdůrazňuje, že přidělování 
povolenek zdarma může vést k 
neoprávněným ziskům a nebrání 
podnikům přemístit celou výrobu nebo její 
část, pokud jim v případě úplného nebo 
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částečného přemístění nejsou povolenky 
odejmuty;

Or. fr

Pozměňovací návrh 39
Keith Taylor

Návrh usnesení
Bod 10a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. žádá Komisi, aby se zasadila
o mezinárodní debatu za účelem vytvoření 
mezinárodního právního rámce pro 
odpovědnost a povinnosti firem v oblasti 
lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Keith Taylor

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. důrazně podporuje praxi zařazování 
doložek o lidských právech do 
mezinárodních dohod Evropské unie, ale 
připomíná, že největším problémem je 
sledování a uplatňování těchto doložek; 
znovu opakuje skutečnost, že tyto doložky 
by měly být rovněž začleněny do všech 
obchodních a odvětvových dohod, spolu
s jasným a přesným mechanismem 
konzultace po vzoru článku 96 Dohody
z Cotonou; vítá v tomto ohledu skutečnost, 
že taková doložka byla zařazena do 
dohody o volném obchodě s Kolumbií;

11. důrazně podporuje praxi zařazování 
doložek o lidských právech do 
mezinárodních dohod Evropské unie, ale 
připomíná, že největším problémem je 
sledování a uplatňování těchto doložek; 
znovu opakuje skutečnost, že tyto doložky 
by měly být rovněž začleněny do všech 
obchodních a odvětvových dohod, spolu
s jasným a přesným mechanismem 
konzultace po vzoru článku 96 Dohody
z Cotonou; vyjadřuje v tomto ohledu 
politování nad promarněním příležitosti
u vícestranné obchodní dohody
s Kolumbií a Peru, do níž byla namísto 
toho začleněna pouze standardní doložka
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o lidských právech; a vybízí smluvní 
strany, aby tuto doložku předtím, než bude 
předložena Parlamentu ke schválení, 
výslovně rozšířily a doplnily ji zřetelným 
mechanismem pro sledování jejího 
uplatňování;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Kader Arif, Jörg Leichtfried

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. důrazně podporuje praxi zařazování 
doložek o lidských právech do 
mezinárodních dohod Evropské unie, ale 
připomíná, že největším problémem je 
sledování a uplatňování těchto doložek; 
znovu opakuje skutečnost, že tyto doložky 
by měly být rovněž začleněny do všech 
obchodních a odvětvových dohod, spolu s 
jasným a přesným mechanismem 
konzultace po vzoru článku 96 Dohody z 
Cotonou; vítá v tomto ohledu skutečnost, 
že taková doložka byla zařazena do 
dohody o volném obchodě s Kolumbií;

11. důrazně podporuje praxi zařazování 
právně závazných doložek o lidských 
právech do mezinárodních dohod Evropské 
unie, ale připomíná, že největším 
problémem je sledování a uplatňování 
těchto doložek; znovu opakuje skutečnost, 
že tyto doložky by měly být rovněž 
začleněny do všech obchodních a 
odvětvových dohod, spolu s jasným a 
přesným mechanismem konzultace po 
vzoru článku 96 Dohody z Cotonou;

Or. fr

Pozměňovací návrh 42
Jan Zahradil

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. důrazně podporuje praxi zařazování 
doložek o lidských právech do 
mezinárodních dohod Evropské unie, ale 

11. důrazně podporuje praxi zařazování 
doložek o lidských právech do 
mezinárodních dohod Evropské unie
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připomíná, že největším problémem je
sledování a uplatňování těchto doložek; 
znovu opakuje skutečnost, že tyto doložky 
by měly být rovněž začleněny do všech 
obchodních a odvětvových dohod, spolu
s jasným a přesným mechanismem 
konzultace po vzoru článku 96 Dohody
z Cotonou; vítá v tomto ohledu skutečnost, 
že taková doložka byla zařazena do dohody
o volném obchodě s Kolumbií;

a sledování uplatňování těchto doložek; 
znovu opakuje skutečnost, že tyto doložky 
by měly být rovněž začleněny do všech 
obchodních a odvětvových dohod, spolu
s jasným a přesným mechanismem 
konzultace po vzoru článku 96 Dohody
z Cotonou; vítá v tomto ohledu skutečnost, 
že taková doložka byla zařazena do 
vícestranné dohody o volném obchodu
mezi EU, Kolumbií a Peru;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Tokia Saïfi

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. důrazně podporuje praxi zařazování 
doložek o lidských právech do 
mezinárodních dohod Evropské unie, ale 
připomíná, že největším problémem je 
sledování a uplatňování těchto doložek; 
znovu opakuje skutečnost, že tyto doložky 
by měly být rovněž začleněny do všech 
obchodních a odvětvových dohod, spolu s 
jasným a přesným mechanismem 
konzultace po vzoru článku 96 Dohody z 
Cotonou; vítá v tomto ohledu skutečnost, 
že taková doložka byla zařazena do dohody 
o volném obchodě s Kolumbií;

11. důrazně podporuje praxi zařazování 
doložek o lidských právech do 
mezinárodních dohod Evropské unie, ale 
připomíná, že největším problémem je 
sledování a uplatňování těchto doložek; 
znovu opakuje skutečnost, že tyto doložky 
by měly být rovněž začleněny do všech 
obchodních a odvětvových dohod, spolu s 
jasným a přesným mechanismem 
konzultace po vzoru článku 96 Dohody z 
Cotonou; vítá v tomto ohledu skutečnost, 
že taková doložka byla zařazena do 
mnohostranné obchodní dohody mezi 
Evropskou unií, Kolumbií a Peru;

Or. fr

Pozměňovací návrh 44
Kader Arif, Jörg Leichtfried

Návrh usnesení
Bod 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že stejný přístup 
systematického zařazování by měl být 
rovněž používán na úrovni kapitol o 
udržitelném rozvoji v dvoustranných 
dohodách; domnívá se nicméně, že 
požadavek na uplatňování těchto norem 
se může v různých zemích lišit podle jejich 
hospodářské situace, a že je tedy nutno 
tyto normy uplatňovat postupně a pružně 
v závislosti na možnostech partnera v 
jednání;

12. zdůrazňuje, že stejný přístup 
systematického zařazování by měl být 
rovněž používán na úrovni kapitol o 
udržitelném rozvoji v dvoustranných 
dohodách;

Or. fr

Pozměňovací návrh 45
Joe Higgins

Návrh usnesení
Bod 12a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. odsuzuje uzavření dohody o volném 
obchodu s Kolumbií, jež jde proti zásadě 
ochrany lidských práv, neboť v Kolumbii 
je značně omezeno právo na stávku a mezi 
odboráři zabitými ve světě každý rok tvoří 
dvě třetiny kolumbijští odboráři – od roku 
2002 již více než 500 osob; 

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Kader Arif, Jörg Leichtfried

Návrh usnesení
Bod 12a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. s ohledem na cíle uvedené výše žádá 
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Evropskou komisi, aby do všech dohod o 
volném obchodu, o kterých jedná se 
třetími zeměmi, systematicky zahrnovala 
řadu sociálních a environmentálních 
norem, včetně:

a) seznamu minimálních standardů, které 
musí respektovat všichni obchodní 
partneři EU; v sociální oblasti musí tyto 
standardy odpovídat osmi základním 
úmluvám MOP (Core Labour Standards), 
které jsou uvedeny v prohlášení MOP o 
základních principech a právech v práci z 
roku 1998; mimo těchto osmi úmluv platí 
v průmyslových zemích ještě čtyři prioritní 
úmluvy MOP (ILO Priority Conventions); 
v oblasti životního prostředí a dodržování 
lidských práv musí minimální standardy 
odpovídat seznamu úmluv týkajících se 
životního prostředí a principům řádné 
správy věcí veřejných, jak je stanoví 
evropské nařízení o systému všeobecných 
celních preferencí; 

b) seznamu dalších úmluv, které je třeba 
začít postupně a flexibilně uplatňovat s 
ohledem na vývoj hospodářské, sociální a 
environmentální situace dané partnerské 
země; v sociální oblasti musí být 
konečným cílem úplné a důsledné 
uplatňování agendy pro důstojnou práci 
MOP;

Or. fr

Pozměňovací návrh 47
Kader Arif, Jörg Leichtfried

Návrh usnesení
Bod 12b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. zdůrazňuje, že dodržování těchto 
standardů musí znamenat jejich ratifikaci, 
převedení do vnitrostátního práva a jejich 
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účinné provádění na celém území daného 
státu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 48
Kader Arif, Jörg Leichtfried

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že v rámci dohod o volném 
obchodu lze uvažovat o podmíněné 
liberalizaci zahrnující zkrácení 
harmonogramu pro odstranění překážek, 
nebo dodatečný přístup na trh, v závislosti 
na dodržování či nedodržování
environmentálních a sociálních norem; 

13. zdůrazňuje, že v rámci dohod o volném 
obchodu je nutno uvažovat o podmíněné 
liberalizaci zahrnující zkrácení 
harmonogramu pro odstranění překážek, 
nebo dodatečný přístup na trh, v závislosti 
na dodržování environmentálních a 
sociálních norem; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 49
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 13a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. doporučuje, aby při zařazování 
kapitol o udržitelnosti do obchodních 
dohod s EU usilovaly smluvní strany

a. o podporu udržitelného rozvoje 
prostřednictvím užší koordinace
a integrace politik a opatření v oblasti 
práce, životního prostředí a obchodu,

b. o podporu dialogu a spolupráce mezi 
smluvními stranami s cílem rozvíjet
a zlepšovat své obchodní a hospodářské 
vztahy tak, aby napomáhaly opatřením
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a normám na ochranu pracovníků
a životního prostředí, 

c. o důslednější dodržování a vymáhání 
vícestranných dohod a vnitrostátních 
právních předpisů v oblasti ochrany 
pracovníků a životního prostředí,

d. o plné využívání nástrojů pro lepší 
regulaci obchodních záležitostí, práce
a ochrany životního prostředí, jako např. 
posuzování dopadů a konzultace se 
zainteresovanými stranami, a o to, aby si 
podniky, organizace občanské společnosti
a občané vytvořili postupy, které přispějí
k dosažení cílů v oblasti udržitelného 
rozvoje, a tyto postupy uplatňovali,

e. o podporu konzultací s veřejností
a jejího zapojení do diskuse o otázkách 
udržitelného rozvoje vyplývajících z této 
dohody a do vytváření příslušných 
vnitrostátních právních předpisů a politik;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 13b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. požaduje, aby kapitola o udržitelném 
rozvoji v budoucích obchodních dohodách
s EU zavazovala všechny smluvní strany
k tomu, že 

a. ratifikují, pokud tak ještě neučinily,
a budou ve svých právních předpisech
a postupech účinně provádět, a to na 
celém svém území, příslušné základní 
úmluvy MOP: I. o svobodě sdružování
a faktickém uznávání práva na kolektivní 
vyjednávání, II. o odstranění všech forem 
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nucené nebo povinné práce, III.
o skutečném zákazu dětské práce a IV.
o odstranění diskriminace v zaměstnání
a povolání,

b. ratifikují, pokud tak ještě neučinily,
a budou ve svých právních předpisech
a postupech účinně provádět, a to na 
celém svém území, příslušné prioritní 
úmluvy MOP, tedy úmluvu o inspekci 
práce, úmluvu o tripartitní konzultaci
a úmluvu o politice zaměstnanosti,

c. ratifikují, pokud tak ještě neučinily,
a budou ve svých právních předpisech
a postupech účinně provádět, a to na 
celém svém území, příslušné základní 
úmluvy MOP: I. o minimálních 
přijatelných pracovních normách, jako je 
minimální mzda a odměna za práci 
přesčas, pro osoby pracující za mzdu, 
včetně těch, na něž se nevztahuje 
kolektivní smlouva, II. o prevenci 
pracovních úrazů a nemocí z povolání
a odškodnění za tyto úrazy a nemoci a III.
o zákazu diskriminace v pracovních 
podmínkách migrujících pracovníků,

d. se budou v souladu se čtyřmi 
strategickými cíli Agendy důstojné práce 
MOP zasazovat o dodržování, podporu
a zajišťování základních zásad a práv při 
práci a mezinárodních norem práce,
o vytváření pracovních příležitostí
a příležitostí k výdělku, o sociální ochranu
a sociální zabezpečení a o sociální dialog
a tripartitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Kader Arif

Návrh usnesení
Bod 14 – písm. a
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) vítá využívání studií dopadu na 
udržitelný rozvoj, ale domnívá se, že by 
měly být rovněž prováděny od okamžiku 
uzavření dohody, a ne pouze předtím, aby 
se zajistilo soustavné vyhodnocování; 
zdůrazňuje, že je důležité rovněž plně 
pracovat s jejich výsledky; 

a) bere na vědomí využívání studií dopadu 
na udržitelný rozvoj, ale domnívá se, že by 
měly být rovněž prováděny před 
zahájením vyjednávání, v jeho průběhu a 
po jeho skončení, aby se zajistilo 
soustavné vyhodnocování; zdůrazňuje, že 
je důležité rovněž plně pracovat s jejich 
výsledky; domnívá se také, že vyjednavači 
by měli více zohledňovat priority a obavy, 
které vyplývají z těchto studií dopadu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 52
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. uznává, že kapitola o udržitelném 
rozvoji v dvoustranných dohodách 
uzavíraných v současnosti je závazná, 
avšak mohla by být posílena, pokud by do 
ní byly zařazeny:
a) postup podávání stížností, otevřený pro 
sociální partnery i pro občanskou 
společnost;

b) odvolání k nezávislému orgánu 
příslušnému pro řešení sporů, jako je 
porota odborníků, vybraných na základě 
jejich zkušeností v problematice lidských 
práv, pracovního práva a práva životního 
prostředí, jejichž doporučení by měla být 
součástí dobře definovaného postupu 
obsahujícího ustanovení pro jeho 
provádění;
c) možnost využít mechanismus řešení 
sporů na základě rovnosti s ostatními 
stranami dohody, který by počítal
s pokutami ukládanými s cílem zlepšit 

vypouští se
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situaci v dotčených odvětvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod 15 – písm. a

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) postup podávání stížností, otevřený pro 
sociální partnery i pro občanskou 
společnost;

a) postup podávání stížností, otevřený pro 
sociální partnery;

Or. de

Pozměňovací návrh 54
Kader Arif, Jörg Leichtfried

Návrh usnesení
Bod 15 – písm. b

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

b) odvolání k nezávislému orgánu 
příslušnému pro řešení sporů, jako je 
porota odborníků, vybraných na základě 
jejich zkušeností v problematice lidských 
práv, pracovního práva a práva životního 
prostředí, jejichž doporučení by měla být 
součástí dobře definovaného postupu 
obsahujícího ustanovení pro jeho 
provádění; 

b) odvolání k nezávislému orgánu 
příslušnému pro rychlé a účinné řešení 
sporů souvisejících se sociálními a 
environmentálními problémy, jako je 
porota odborníků, vybraných oběma 
stranami na základě jejich zkušeností v 
problematice lidských práv, pracovního 
práva a práva životního prostředí, jejichž 
doporučení by měla být součástí dobře 
definovaného postupu obsahujícího 
ustanovení pro jeho provádění;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 55
Kader Arif, Jörg Leichtfried

Návrh usnesení
Bod 15 – písm. c

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

c) možnost využít mechanismus řešení 
sporů na základě rovnosti s ostatními 
stranami dohody, který by počítal s 
pokutami ukládanými s cílem zlepšit 
situaci v dotčených odvětvích;

c) možnost využít mechanismus řešení 
sporů na základě rovnosti s ostatními 
stranami dohody, který by počítal s 
pokutami ukládanými s cílem zlepšit 
situaci v dotčených odvětvích nebo s 
alespoň dočasným pozastavením 
některých obchodních výhod stanovených 
dohodou v případě vážných porušení výše 
uvedených standardů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 56
Keith Taylor

Návrh usnesení
Bod 15a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. žádá Komisi, aby předložila studii
o tom, jaký způsobem lze výrazně zlepšit 
ochranu obětí poukazujících na 
porušování lidských práv ze strany firem, 
jejichž mateřská společnost má sídlo
v EU, a zajistit, aby měly přístup
k soudům a odpovídajícímu odškodnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 15a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. požaduje, aby kapitola o udržitelném 
rozvoji v budoucích obchodních dohodách
s EU obsahovala ustanovení, že:
a. smluvní strany uznávají, že je nevhodné 
podporovat obchod nebo přímé zahraniční 
investice snižováním úrovně ochrany 
zakotvené ve vnitrostátních právních 
předpisech a normách,
b. žádná ze smluvních stran by neměla 
selhat v účinném vymáhání dodržování 
pracovněprávních předpisů 
prostřednictvím soustavné či opakující se 
činnosti nebo nečinnosti, aby nebyl 
ovlivněn obchod mezi smluvními stranami 
nebo přímé investice ze zahraničí,
c. žádná ze smluvních stran nesmí oslabit 
nebo omezit ochranu pracujících 
zakotvenou ve vnitrostátních právních 
předpisech ve snaze podpořit obchod nebo 
investice tím, že by nedodržovala své 
právní předpisy a normy nebo je 
dodržovala pouze částečně či by netrvala 
na dodržování předpisů a norem nebo 
trvala pouze na jejich částečném 
dodržování, což by ovlivnilo obchod či 
investice mezi smluvními stranami,
d. smluvní strany budou účinně vymáhat 
dodržování svých pracovněprávních 
předpisů v souladu se svými 
mezinárodními závazky v oblasti lidských 
práv, i když budou jiná ustanovení této 
dohody do těchto závazků zasahovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 15b (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. požaduje, aby kapitola o udržitelném 
rozvoji v budoucích obchodních dohodách
s EU obsahovala ustanovení o tom, že se 
smluvní strany zasadí o dodržování svých 
pracovněprávních předpisů a o účinné 
vymáhání jejich dodržování 
prostřednictvím vhodných opatření na 
vládní úrovni, mezi něž patří například: I. 
zavedení a provádění účinných inspekcí 
práce, což mimo jiné vyžaduje jmenování
a odbornou přípravu inspektorů, II. 
kontrola dodržování předpisů a vyšetření 
případů, kdy existuje podezření na jejich 
porušování, a to včetně inspekcí přímo na 
místě, III. povinnost vést evidenci
a podávat zprávy, IV. podpora vytváření 
výborů složených ze zástupců 
zaměstnanců i vedení, které se budou 
zabývat pracovními předpisy na pracovišti, 
V. zajištění nebo podpora mediačních, 
dohodovacích a smírčích služeb a VI. 
včasné zahájení řízení pro porušení 
pracovněprávních předpisů s cílem uložit 
odpovídající sankce nebo zajistit nápravu;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 16a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. konstatuje, že ve stávajících 
jednáních o obchodní dohodě mezi EU
a Kanadou jdou návrhy v oblasti práv 
zaměstnanců, které předložila kanadská 
strana v lednu 2010, dále než návrhy EU
a že kromě základních pracovních norem 
zahrnují i ustanovení o minimální mzdě, 
pracovní době, ochraně zdraví
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a bezpečnosti při práci a zákazu 
diskriminace migrantů; vyzývá Komisi
k pozitivní reakci na přístup Kanady;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Kader Arif

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. domnívá se, že 27 úmluv, jejichž 
ratifikace se požaduje, aby bylo možné 
využívat SPG+, je jedinečnou směsicí 
úmluv o lidských právech, pracovním 
právu, udržitelném rozvoji a řádné správě; 
zdůrazňuje, že doposud měla SPG+ 
viditelný pozitivní dopad na ratifikaci 
těchto úmluv, ale méně již na jejich 
provádění, a hodlá proto nadále klást důraz 
na doprovodná opatření směřující ke 
zlepšení schopnosti provádění; 

17. domnívá se, že 27 úmluv, jejichž 
ratifikace se požaduje, aby bylo možné 
využívat SPG+, je jedinečnou směsicí 
úmluv o lidských právech, pracovním 
právu, udržitelném rozvoji a řádné správě; 
zdůrazňuje, že doposud měla SPG+ 
viditelný pozitivní dopad na ratifikaci 
těchto úmluv, ale méně již na jejich 
provádění, a hodlá proto nadále klást důraz 
na doprovodná opatření směřující ke 
zlepšení schopnosti provádění; domnívá se 
rovněž, že pro zajištění důvěryhodnosti 
SPG+ musí Komise systematicky provádět 
šetření a v případě potřeby zrušit 
preference, pokud se ukáže, že některé 
země těchto 27 úmluv neuplatňují;

Or. fr

Pozměňovací návrh 61
Tokia Saïfi

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. domnívá se, že 27 úmluv, jejichž 
ratifikace se požaduje, aby bylo možné 
využívat SPG+, je jedinečnou směsicí 

17. domnívá se, že 27 úmluv, jejichž 
ratifikace a účinné provádění se požaduje, 
aby bylo možné využívat SPG+, je 
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úmluv o lidských právech, pracovním 
právu, udržitelném rozvoji a řádné správě; 
zdůrazňuje, že doposud měla SPG+ 
viditelný pozitivní dopad na ratifikaci 
těchto úmluv, ale méně již na jejich 
provádění, a hodlá proto nadále klást důraz 
na doprovodná opatření směřující ke 
zlepšení schopnosti provádění;

jedinečnou směsicí úmluv o lidských 
právech, pracovním právu, životním 
prostředí a norem řádné správy; 
zdůrazňuje, že doposud měla SPG+ 
viditelný pozitivní dopad na ratifikaci 
těchto úmluv, ale méně již na jejich 
provádění, a hodlá proto nadále klást důraz 
na doprovodná opatření směřující ke 
zlepšení schopnosti provádění;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Kader Arif

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby v procesu revize 
systému SPG+ upravila kritéria pro 
využívání tohoto režimu tak, aby bylo 
zajištěno, že bude moci přinášet prospěch 
skutečně nejméně rozvinutým zemím, a 
aby stanovila srovnávací body, 
mechanismy a transparentní kritéria pro 
udělování i odebírání preferencí v rámci 
tohoto systému; žádá, aby byl do tohoto 
procesu po celou dobu plně zapojen 
Evropský parlament; 

19. vyzývá Komisi, aby v procesu revize 
systému SPG (zrušení „+“) zavedla 
zjednodušení pravidel původu, aby země, 
které jsou příjemci v rámci iniciativy „Vše 
kromě zbraní“ a systému SPG+, měly ze 
získaných preferencí co největší užitek;
žádá, aby byl do tohoto procesu po celou 
dobu plně zapojen Evropský parlament, 
zejména co se týče návrhu Rady ohledně 
seznamů zemí, které jsou příjemci, 
zahájení vyšetřování nebo dočasného 
pozastavení SPG+;

Or. fr

Pozměňovací návrh 63
Tokia Saïfi

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby v procesu revize 19. vyzývá Komisi, aby v procesu revize 
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systému SPG+ upravila kritéria pro 
využívání tohoto režimu tak, aby bylo 
zajištěno, že bude moci přinášet prospěch 
skutečně nejméně rozvinutým zemím,
a aby stanovila srovnávací body, 
mechanismy a transparentní kritéria pro 
udělování i odebírání preferencí v rámci 
tohoto systému; žádá, aby byl do tohoto 
procesu po celou dobu plně zapojen 
Evropský parlament;

systému SPG+ upravila kritéria pro 
využívání tohoto režimu tak, aby bylo 
zajištěno, že bude moci přinášet prospěch 
skutečně nejpotřebnějším zemím, a aby 
stanovila srovnávací body, mechanismy
a transparentní kritéria pro udělování
i odebírání preferencí v rámci tohoto 
systému; žádá, aby byl do tohoto procesu 
po celou dobu plně zapojen Evropský 
parlament;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Keith Taylor

Návrh usnesení
Bod 19a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. vyzývá Komisi, aby zajistila, že budou 
do společného rámce pro investice při 
jeho vytváření začleněna kritéria pro 
oblast lidských práv, včetně regulačního 
prostoru hostitelského státu
a jednoznačné odpovědnosti a určení 
rozhodného práva pro nadnárodní 
společnosti; vyzývá Komisi, aby revidovala 
stávající ustanovení obchodních kapitol 
svých dohod, která podporují investice,
v jejichž důsledku jsou oslabovány normy
v oblasti  ochrany lidských práv
a životního prostředí a v sociální oblasti.

Or. en


