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Predlog spremembe 1
Helmut Scholz

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju splošne deklaracije o 
človekovi pravicah iz leta 1948 in drugih 
instrumentov Organizacije združenih 
narodov na področju človekovih pravic, 
zlasti sporazumov o državljanskih in 
političnih pravicah ter ekonomskih, 
socialnih in kulturnih pravicah iz leta 1966, 
konvencije o odpravi vseh oblik rasne 
diskriminacije iz leta 1965, konvencije o 
odpravi vseh oblik diskriminacije žensk iz 
leta 1979 in konvencije o otrokovih 
pravicah iz leta 1989,

– ob upoštevanju splošne deklaracije o 
človekovih pravicah iz leta 1948 in drugih 
instrumentov Organizacije združenih 
narodov na področju človekovih pravic, 
zlasti sporazumov o državljanskih in 
političnih pravicah ter ekonomskih, 
socialnih in kulturnih pravicah iz leta 1966, 
konvencije o odpravi vseh oblik rasne 
diskriminacije iz leta 1965, konvencije o 
odpravi vseh oblik diskriminacije žensk iz 
leta 1979 in konvencije o otrokovih 
pravicah iz leta 1989, ob upoštevanju 
zaključnega dokumenta z vrhunskega 
srečanja Združenih narodov o ciljih 
tisočletja, ki je potekalo od 20. do 22. 
septembra 2010 v New Yorku,

Or. en

Predlog spremembe 2
Kader Arif

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju splošne deklaracije o 
človekovi pravicah iz leta 1948 in drugih 
instrumentov Organizacije združenih 
narodov na področju človekovih pravic, 
zlasti sporazumov o državljanskih in 
političnih pravicah ter ekonomskih, 
socialnih in kulturnih pravicah iz leta 1966, 
konvencije o odpravi vseh oblik rasne 
diskriminacije iz leta 1965, konvencije o 
odpravi vseh oblik diskriminacije žensk iz 

– ob upoštevanju splošne deklaracije o 
človekovi pravicah iz leta 1948 in drugih 
instrumentov Organizacije združenih 
narodov na področju človekovih pravic, 
zlasti sporazumov o državljanskih in 
političnih pravicah ter ekonomskih, 
socialnih in kulturnih pravicah iz leta 1966, 
konvencije o odpravi vseh oblik rasne 
diskriminacije iz leta 1965, konvencije o 
odpravi vseh oblik diskriminacije žensk iz 
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leta 1979 in konvencije o otrokovih 
pravicah iz leta 1989,

leta 1979, konvencije o otrokovih pravicah 
iz leta 1989 in osnutka deklaracije 
Združenih narodov o pravicah 
avtohtonega prebivalstva iz leta 1994,

Or. fr

Predlog spremembe 3
Kader Arif

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju agende za dostojno delo 
in globalnega pakta o zaposlovanju, ki ju je 
sprejela ILO s splošnim soglasjem na 
Mednarodni konferenci dela 19. junija 
2009,

– ob upoštevanju agende za dostojno delo 
in globalnega pakta o zaposlovanju, ki ju je 
sprejela ILO s splošnim soglasjem na 
Mednarodni konferenci dela 19. junija 
2009, in deklaracije ILO o socialni 
pravičnosti za pravičnejšo globalizacijo iz 
leta 2008,

Or. fr

Predlog spremembe 4
Kader Arif

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju zaključka pogajanj med 
EU ter Kolumbijo in Perujem o 
večstranskem trgovinskem sporazumu,

– ob upoštevanju zaključka pogajanj med 
EU ter Kolumbijo in Perujem, kot tudi z 
državami Srednje Amerike, o 
večstranskem trgovinskem sporazumu,

Or. fr
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Predlog spremembe 5
Kader Arif

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 26a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju mednarodnih konvencij 
o okolju, kot so Montrealski protokol o 
substancah, ki škodljivo delujejo na 
ozonski plašč (1987), Baselska konvencija 
o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov 
preko meja (1999), Kartagenski protokol o 
biološki varnosti (2000) in Kjotski 
protokol (1997),

Or. fr

Predlog spremembe 6
Kader Arif

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 26b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

- – ob upoštevanju poglavja 13 sporazuma 
o prosti trgovini, ki je bil podpisan 
oktobra 2009 med Evropsko unijo in 
Južno Korejo,

Or. fr

Predlog spremembe 7
Joe Higgins

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je povezava med trgovino, 
človekovimi pravicami ter socialnimi in 
okoljskimi standardi postala ključna prvina 

ker mora povezava med trgovino, 
človekovimi pravicami ter socialnimi in 
okoljskimi standardi postati ključna prvina 
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gospodarskih in trgovinskih odnosov in
bistveni del pogajanj o prostotrgovinskih 
sporazumih,

gospodarskih in trgovinskih odnosov in 
bistveni del pogajanj o prostotrgovinskih 
sporazumih,

Or. en

Predlog spremembe 8
Helmut Scholz

Predlog resolucije
Uvodna izjava Aa (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker so v Ministrski deklaraciji 
Ekonomsko-socialnega sveta ZN iz leta 
2006 o polni zaposlenosti in dostojnem 
delu strani priznale, da sta polna in 
produktivna zaposlitev ter dostojno delo za 
vse bistveni del trajnostnega razvoja vseh 
držav in prednostni cilj mednarodnega 
sodelovanja ter so se zavezale k 
spodbujanju razvoja mednarodne trgovine 
na način, ki bo pripeljal do polne in 
produktivne zaposlitve ter dostojnega dela 
za vse, tako moške, ženske kot mlade,

Or. en

Predlog spremembe 9
Kader Arif

Predlog resolucije
Uvodna izjava Aa (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker imajo socialne in okoljske 
klavzule ter klavzule s področja
človekovih pravic v trgovinskih 
sporazumih isti cilj, in sicer gospodarstvo, 
ki upošteva potrebe ljudi in okolja ter bolj 
pravično, socialno in humano 
globalizacijo, ki učinkovito služi 
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trajnostnemu razvoju,

Or. fr

Predlog spremembe 10
Christofer Fjellner

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker izkrivljanje konkurence in tveganje 
socialnega in okoljskega dumpinga 
naraščata,

črtano

Or. en

Predlog spremembe 11
Kader Arif

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker izkrivljanje konkurence in tveganje 
socialnega in okoljskega dumpinga 
naraščata,

B. ker izkrivljanje konkurence in tveganje 
socialnega in okoljskega dumpinga 
naraščata zlasti na škodo podjetij in 
delavcev, ki se nahajajo znotraj Evropske 
unije, saj morajo spoštovati stroge 
socialne, okoljske in davčne standarde,

Or. fr

Predlog spremembe 12
Kader Arif, Yannick Jadot

Predlog resolucije
Uvodna izjava C
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Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker bi morala vzajemnost znova postati 
pravilo v odnosih med Evropsko unijo in 
tretjimi državami, da se ustvarijo pogoji za 
pravično in pošteno mednarodno 
konkurenco,

C. ker bi morala EU sprejeti diferencirano 
strategijo na podlagi ravni razvoja svojih 
trgovinskih partnerjev glede na njene 
zahteve na socialnem in okoljskem 
področju oziroma glede liberalizacije 
izmenjav, da se ustvarijo pogoji za 
pravično in pošteno mednarodno 
konkurenco,

Or. fr

Predlog spremembe 13
Kader Arif

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker so postali dvostranski forumi 
glavno mesto za uveljavljanje političnih 
ciljev do take mere, da izgledi za 
vzpostavitev večstranskih pravil na 
področju trgovine, dela in okolja v sklopu 
WTO niso preveč obetavni,

D. ker mora biti zagovarjanje teh ciljev 
prednostna naloga dvostranskih pogajanj
do take mere, da izgledi za vzpostavitev 
večstranskih pravil na področju trgovine, 
dela in okolja v sklopu WTO niso preveč 
obetavni,

Or. fr

Predlog spremembe 14
Kader Arif

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker so razlogi za vključevanje določb o 
človekovih pravicah ter socialnih in 
okoljskih standardov v mednarodne 
trgovinske sporazume številni, od želje po 
vzpostavitvi pravične trgovine in enakih 

F. ker so razlogi za vključevanje določb o 
človekovih pravicah ter socialnih in 
okoljskih standardov v mednarodne 
trgovinske sporazume številni, od želje po 
vzpostavitvi pravične trgovine in enakih 
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pogojev trgovanja do bolj normativnih, kot 
je zaščititi splošne vrednote Evropske 
unije in slediti usklajeni evropski politiki,

pogojev trgovanja do bolj normativnih, kot 
je zaščititi splošne vrednote, ki jih 
zagovarja Evropska unija, in slediti 
usklajeni evropski politiki,

Or. fr

Predlog spremembe 15
Kader Arif

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker Lizbonska pogodba znova poudarja, 
da morajo zunanje delovanje Evropske 
unije, katerega bistveni del je trgovina, 
voditi ista načela, kot so njeno 
ustanovitev; ker lahko evropski socialni 
model, ki združuje trajnostno gospodarsko 
rast z izboljšanimi delovnimi in 
življenjskimi pogoji uporabijo tudi drugi 
partnerji; ker morajo biti trgovinski 
sporazumi skladni tudi z drugimi 
obveznostmi in mednarodnimi 
konvencijami, ki so se jih v skladu z 
svojimi nacionalnimi zakonodajami 
obvezale spoštovati države podpisnice,

G. ker Lizbonska pogodba znova poudarja, 
da mora zunanje delovanje Evropske unije, 
katerega bistveni del je trgovina, potekati v 
skladu z vsemi cilji EU, vključno z 
njenimi socialnimi in okoljskimi cilji ter 
cilji na področju razvojne pomoči; ker 
lahko evropski socialni model, ki združuje 
trajnostno gospodarsko rast z izboljšanimi 
delovnimi in življenjskimi pogoji uporabijo 
tudi drugi partnerji; ker morajo biti 
trgovinski sporazumi skladni tudi z 
drugimi obveznostmi in mednarodnimi 
konvencijami, ki so se jih v skladu z 
svojimi nacionalnimi zakonodajami 
obvezale spoštovati države podpisnice,

Or. fr

Predlog spremembe 16
Tokia Saïfi

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ob upoštevanju pomena ohranitve 
stopnje socialnih in okoljskih standardov, 
ki veljajo znotraj Evropske unije, in 
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njihovega spoštovanja s strani tujih 
podjetij, ki delujejo na enotnem 
evropskem trgu,

Or. fr

Predlog spremembe 17
Helmut Scholz

Predlog resolucije
Uvodna izjava Ha (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ha. ker so druge države dale zgled z 
vključitvijo socialnih standardov v 
trgovinske sporazume, kot v osnutku 
predloga za novi trgovinski zakon ZDA, 
ali v trgovinskem sporazumu med Kanado 
in Perujem iz leta 2009, ki omogoča 
pritožbe javnosti v obeh državah o 
vprašanjih skladnosti glede izvajanja 
nacionalne zakonodaje v povezavi s 
standardi Mednarodne organizacije dela, 
in ki zagotavlja odbor neodvisnih 
strokovnjakov, ki pregledujejo te pritožbe 
in lahko državi kršiteljici naložijo, da v 
sklad za sodelovanje na leto vplača do 15 
milijonov USD za izvajanje zadevnih 
programov za zagotovitev rešitve vseh 
ugotovljenih težav, medtem ko sporazum 
zagotavlja sorazmerno kratke roke 
odločanja, na primer 30 dni, da se odloči, 
ali je kršitev povezana s trgovino (člen 
15.1(b)),

Or. en

Predlog spremembe 18
Tokia Saïfi

Predlog resolucije
Uvodna izjava I
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Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker je namen splošnega sistema
preferencialov spodbujati spoštovanje 
mednarodnih standardov dela s pomočjo
dodatnih tarifnih preferencialov in ker bi 
lahko nespoštovanje teh pogojev vodilo v 
prekinitev trgovinskega dogovora,

I. ker je splošni sistem preferencialov 
pogojen s tem, da države upravičenke 
spoštujejo načela mednarodnih konvencij 
o človekovih pravicah in glavne standarde
dela, ter vključuje posebno shemo 
dodatnih tarifnih preferencialov za 
spodbujanje ratifikacije in učinkovitega 
izvajanja glavnih mednarodnih konvencij 
o človekovih in delovnopravnih pravicah, 
okoljski zaščiti in dobrem upravljanju; ker 
bi lahko nespoštovanje pogojev vodilo v 
prekinitev trgovinskega dogovora,

Or. en

Predlog spremembe 19
Kader Arif

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker je namen splošnega sistema 
preferencialov spodbujati spoštovanje 
mednarodnih standardov dela s pomočjo 
dodatnih tarifnih preferencialov in ker bi 
lahko nespoštovanje teh pogojev vodilo v 
prekinitev trgovinskega dogovora,

I. ker je namen splošnega sistema 
preferencialov plus spodbujati spoštovanje 
mednarodnih standardov dela, človekovih 
pravic, varstva okolja in načel dobrega 
upravljanja s pomočjo dodatnih tarifnih 
preferencialov in ker bi lahko 
nespoštovanje teh pogojev vodilo v 
prekinitev trgovinskega dogovora,

Or. fr

Predlog spremembe 20
William (The Earl of) Dartmouth

Predlog resolucije
Odstavek -1 (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

-1. Kljub navedenemu mednarodni 
trgovinski odnosi niso primeren 
mehanizem za obravnavanje človekovih 
pravic;

Or. en

Predlog spremembe 21
Kader Arif

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. zato poziva, naj se v prihodnji trgovinski 
strategiji Evropske unije ohrani evropske 
trgovinske interese in da Unija ter njeni 
trgovinski partnerji vzajemno spoštujejo 
uporabo in izvajanje določb o človekovih 
pravicah ter socialnih in okoljskih 
standardih; meni, da mora pri pogajanjih 
Evropska unija uporabiti tvoren pristop; 
poudarja, da vključevanje določb o 
trajnostnem razvoju, zlasti v dvostranske 
sporazume, koristi vsem stranem;

1. zato poziva, naj se v prihodnji trgovinski 
strategiji Evropske unije trgovine ne 
obravnava kot, da je sama sebi namen, 
ampak kot orodje, ki omogoča 
spodbujanje pravične izmenjave in 
posplošenje vključitve in izvajanja 
učinkovitih socialnih in okoljskih
standardov z vsemi trgovinskimi partnerji 
EU; meni, da mora pri pogajanjih 
Evropska unija uporabiti tvoren pristop, ki 
pa bi moral biti obenem tudi pravno 
zavezujoč; poudarja, da vključevanje 
določb o trajnostnem razvoju, zlasti v 
dvostranske sporazume, koristi vsem 
stranem;

Or. fr

Predlog spremembe 22
Joe Higgins

Predlog resolucije
Odstavek 1
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Predlog resolucije Predlog spremembe

1. zato poziva, naj se v prihodnji trgovinski 
strategiji Evropske unije ohrani evropske 
trgovinske interese in da Unija ter njeni 
trgovinski partnerji vzajemno spoštujejo
uporabo in izvajanje določb o človekovih 
pravicah ter socialnih in okoljskih 
standardih; meni, da mora pri pogajanjih 
Evropska unija uporabiti tvoren pristop; 
poudarja, da vključevanje določb o 
trajnostnem razvoju, zlasti v dvostranske 
sporazume, koristi vsem stranem;

1. zato poziva, naj se v prihodnji trgovinski 
strategiji Evropske unije spoštuje uporaba
in izvajanje določb o človekovih pravicah 
ter socialnih in okoljskih standardih, kar 
morajo hkrati spoštovati tudi njeni 
trgovinski partnerji; meni, da mora pri 
pogajanjih Evropska unija uporabiti tvoren 
pristop; poudarja, da vključevanje določb o 
trajnostnem razvoju, zlasti v dvostranske 
sporazume, koristi vsem stranem;

Or. en

Predlog spremembe 23
Keith Taylor

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. zato poziva, naj se v prihodnji 
trgovinski strategiji Evropske unije ohrani 
evropske trgovinske interese in da Unija 
ter njeni trgovinski partnerji vzajemno 
spoštujejo uporabo in izvajanje določb o 
človekovih pravicah ter socialnih in 
okoljskih standardih; meni, da mora pri 
pogajanjih Evropska unija uporabiti tvoren
pristop; poudarja, da vključevanje določb o 
trajnostnem razvoju, zlasti v dvostranske 
sporazume, koristi vsem stranem;

1. zato poziva, naj prihodnja trgovinska 
strategija Evropske unije in Unija ter njeni 
trgovinski partnerji vzajemno spoštujejo 
uporabo in izvajanje določb o človekovih 
pravicah ter socialnih in okoljskih 
standardih; meni, da mora pri pogajanjih 
Evropska unija uporabiti učinkovit pristop; 
poudarja, da vključevanje določb o 
trajnostnem razvoju, zlasti v dvostranske 
sporazume, koristi vsem stranem;

Or. en

Predlog spremembe 24
Kader Arif

Predlog resolucije
Odstavek 1a (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. opozarja, da je trgovinska politika 
instrument za uresničevanje splošnih 
ciljev Evropske unije in da se v skladu s 
členom 207 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije trgovinska politika izvaja 
„v okviru načel in ciljev zunanjega 
delovanja Unije“, skladno s členom 3 
Pogodbe o Evropski uniji, pa mora zlasti 
prispevati k „trajnostnemu razvoju 
Zemlje, solidarnosti in medsebojnemu 
spoštovanju med narodi, prosti in pravični 
trgovini, odpravi revščine in varstvu 
človekovih pravic, predvsem pravic otrok, 
kakor tudi k doslednemu spoštovanju in 
razvoju mednarodnega prava, zlasti k 
spoštovanju načel Ustanovne listine 
Združenih narodov“;

Or. fr

Predlog spremembe 25
Keith Taylor

Predlog resolucije
Odstavek 4 – točka b

Predlog resolucije Predlog spremembe

b) predlaga, da se poleg odbora za trgovino 
in okolje pri WTO ustanovi tudi odbor za 
trgovino in dostojno delo;

b) predlaga, da se poleg odbora za trgovino 
in okolje pri WTO ustanovi tudi odbor za 
trgovino in dostojno delo; vztraja, da 
morata imeti oba odbora jasno določene 
pristojnosti in dejanski vpliv;

Or. en

Predlog spremembe 26
Christofer Fjellner

Predlog resolucije
Odstavek 4 – točka d
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Predlog resolucije Predlog spremembe

d) predlaga, naj bi pri ILO obstajala 
pravna sredstva za primere, ko država 
članica WTO meni, da so zaradi sklepa 
organa za reševanje sporov postali 
vprašljivi sklepi ILO o spoštovanju
konvencij o delu;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 27
Joe Higgins

Predlog resolucije
Odstavek 4a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. zato poziva, naj se v vseh trgovinskih 
sporazumih od vseh strani zahteva 
ratifikacija in učinkovito izvajanje vsaj 
glavnih konvencij deklaracije 
Mednarodne organizacije dela o temeljnih 
pravicah in načelih;

Or. en

Predlog spremembe 28
Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 4a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. ponovno potrjuje, da mora trgovina 
spodbujati trajnostni razvoj v vseh 
njegovih razsežnostih, ter priznava 
koristno vlogo, ki jo imajo lahko glavni 
delovni standardi in agenda za dostojno 
delo Mednarodne organizacije dela na 
gospodarsko uspešnost, inovacije in 
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produktivnost, ter poudarja pomembnost 
večje politične skladnosti med 
trgovinskimi politikami in politikami 
zaposlovanja in dela;

Or. en

Predlog spremembe 29
Kader Arif

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. ponovno poudarja, da se lahko cilja 
vzdrževanja in ohranjevanja odprtega ter 
nediskriminatorega večstranskega 
trgovinskega sistema na eni strani in 
varovanja okolja ter spodbujanje 
trajnostnega razvoja na drugi, medsebojno 
dopolnjujeta; poudarja, da v skladu s 
členom 20 Splošnega sporazuma o tarifah 
in trgovini, države članice lahko sprejmejo 
trgovinske ukrepe za varovaje okolja, pod 
pogojem, da se prepreči zlorabo teh 
ukrepov v protekcionistične namene;

5. ponovno poudarja, da se lahko cilja 
vzdrževanja in ohranjevanja odprtega ter 
nediskriminatorega večstranskega 
trgovinskega sistema na eni strani in 
varovanja okolja ter spodbujanje 
trajnostnega razvoja na drugi, medsebojno 
dopolnjujeta; poudarja, da v skladu s 
členom 20 Splošnega sporazuma o tarifah 
in trgovini, države članice lahko sprejmejo 
trgovinske ukrepe za varovaje okolja, pod 
pogojem, da se ti ukrepi ne uporabljajo na 
način, ki bi predstavljal orodje samovoljne 
ali neupravičene diskriminacije;

Or. fr

Predlog spremembe 30
Keith Taylor

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. ponovno poudarja, da se lahko cilja 
vzdrževanja in ohranjevanja odprtega ter 
nediskriminatorega večstranskega 
trgovinskega sistema na eni strani in 
varovanja okolja ter spodbujanje 

5. ponovno poudarja, da se lahko cilja 
vzdrževanja in ohranjevanja odprtega ter 
nediskriminatorega večstranskega 
trgovinskega sistema na eni strani in 
varovanja okolja ter spodbujanje 
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trajnostnega razvoja na drugi, medsebojno 
dopolnjujeta; poudarja, da v skladu s 
členom 20 Splošnega sporazuma o tarifah 
in trgovini, države članice lahko sprejmejo 
trgovinske ukrepe za varovaje okolja, pod 
pogojem, da se prepreči zlorabo teh 
ukrepov v protekcionistične namene;

trajnostnega razvoja na drugi, medsebojno 
dopolnjujeta; poudarja, da v skladu s 
členom 20 Splošnega sporazuma o tarifah 
in trgovini, države članice lahko sprejmejo 
trgovinske ukrepe za varovaje okolja, in 
spodbuja države članice, naj v celoti 
izkoristijo to določbo;

Or. en

Predlog spremembe 31
Joe Higgins

Predlog resolucije
Odstavek 5a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poziva, naj imajo vsa poglavja 
prostotrgovinskih sporazumov, povezana s 
človekovimi pravicami ali trajnostnim 
razvojem, enak zavezujoč status kot 
določbe o dostopu na trg, ter poziva, naj te 
sporazume kasneje ratificirajo vse države 
članice;

Or. en

Predlog spremembe 32
Tokia Saïfi

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. pozdravlja delo odbora WTO za 
trgovino in okolje, ki je pomemben forum 
za vključevanje in poglabljanje vezi med 
okoljem in trgovino;

6. pozdravlja obstoj odbora WTO za 
trgovino in okolje, ki bi moral biti
pomemben forum za vključevanje in 
poglabljanje vezi med okoljem in trgovino; 
upa, da se bosta vloga in delo odbora 
razvila tako, da bo ta pozitivno obravnaval 
najbolj pomembne trgovinske in okoljske 
izzive, s katerimi se sooča mednarodna 
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skupnost;

Or. en

Predlog spremembe 33
Keith Taylor

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. pozdravlja delo odbora WTO za 
trgovino in okolje, ki je pomemben forum 
za vključevanje in poglabljanje vezi med 
okoljem in trgovino;

6. pozdravlja delo odbora WTO za 
trgovino in okolje, ki bi z bolje 
opredeljenimi pristojnostmi in večjo 
odgovornostjo lahko postal pomemben 
forum za vključevanje in poglabljanje vezi 
med okoljem in trgovino;

Or. en

Predlog spremembe 34
Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da je treba izboljšati dostop do 
okolju prijaznih dobrin in tehnologij za 
doseganje ciljev trajnostnega razvoja in 
poziva vse strani, ki sodelujejo v 
pogajanjih, naj okrepijo prizadevanja za 
hiter zaključek pogajanj o zmanjševanju in 
odpravi tarifnih in netarifnih ovir za 
okoljske dobrine in storitve, za spodbujanje 
možnosti za rast evropske industrije;

7. poudarja, da je treba izboljšati dostop do 
okolju prijaznih dobrin in tehnologij za 
doseganje ciljev trajnostnega razvoja in 
poziva vse strani, ki sodelujejo v 
pogajanjih, naj okrepijo prizadevanja za 
hiter zaključek pogajanj o zmanjševanju in 
odpravi tarifnih in netarifnih ovir za 
okoljske dobrine in storitve, za spodbujanje 
novih oblik politik zaposlovanja in odprtja 
delovnih mest, ki izpolnjujejo standarde 
Mednarodne organizacije dela o 
dostojnem delu, in možnosti za rast 
evropske industrije ter malih in srednje 
velikih podjetij;
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Or. en

Predlog spremembe 35
Keith Taylor

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da je treba izboljšati dostop do 
okolju prijaznih dobrin in tehnologij za 
doseganje ciljev trajnostnega razvoja in 
poziva vse strani, ki sodelujejo v 
pogajanjih, naj okrepijo prizadevanja za 
hiter zaključek pogajanj o zmanjševanju in 
odpravi tarifnih in netarifnih ovir za 
okoljske dobrine in storitve, za 
spodbujanje možnosti za rast evropske 
industrije;

7. poudarja, da je treba izboljšati dostop do 
okolju prijaznih dobrin in tehnologij za 
doseganje ciljev trajnostnega razvoja in 
poziva vse strani, ki sodelujejo v 
pogajanjih, naj okrepijo prizadevanja za 
hiter zaključek pogajanj o zmanjševanju in 
odpravi tarifnih in netarifnih ovir za 
okoljske dobrine in storitve;

Or. en

Predlog spremembe 36
Keith Taylor

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da je treba doseči napredek pri 
pogajanjih o drugih točkah člena 31 
deklaracije iz Dohe o odnosu med 
sedanjimi pravili WTO in posebnimi 
trgovinskimi obveznostmi iz večstranskih 
okoljskih sporazumov, ter spodbujati 
njihove sekretariate in odbore ILO k 
tesnejšemu sodelovanju, saj je to bistveno 
za zagotovitev skladnosti razvoja 
trgovinskih in okoljskih sistemov;

8. poudarja, da je treba doseči napredek pri 
pogajanjih o drugih točkah člena 31 
deklaracije iz Dohe o odnosu med 
sedanjimi pravili WTO in posebnimi 
trgovinskimi obveznostmi iz večstranskih 
okoljskih sporazumov, ter spodbujati 
njihove sekretariate in odbore ILO k 
tesnejšemu sodelovanju, saj je to bistveno 
za zagotovitev skladnosti razvoja 
trgovinskih in okoljskih sistemov; 
večstranskim okoljskim sporazumom je 
treba v postopkih WTO podeliti status 
polnopravnega opazovalca ter pravico do 
podaje mnenja pred spremembami pravil 
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WTO in pred vsemi končnimi sodbami 
Organa WTO za poravnavo sporov;

Or. en

Predlog spremembe 37
Christofer Fjellner

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da bi utegnil biti večstranski 
sporazum, v katerega bi bili vključeni 
glavni onesnaževalci s CO2, najboljši 
instrument za vključitev negativnih 
zunanjih okoljskih vplivov CO2, vendar pa 
je možno, da ga ne bo mogoče doseči v 
bližnji prihodnosti; zato meni, da mora 
Evropska unija še naprej preučevati 
možnosti za vzpostavitev ustreznih 
okoljskih orodij, zlasti mehanizma za 
vključevanje ogljika, ki ob spoštovanju 
pravil WTO omogoča boj proti tveganju 
prenašanja emisij CO2 na države, ki ne 
spoštujejo istih ciljev za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov kot Unija na eni 
strani, na drugi pa v mednarodnih 
pogajanjih predstavljajo vzvod za 
spodbujanje vseh držav k sprejemu trdnih 
zavez na tem področju;

9. meni, da bi utegnil biti večstranski 
sporazum, v katerega bi bili vključeni 
glavni onesnaževalci s CO2, najboljši 
instrument za vključitev negativnih 
zunanjih okoljskih vplivov CO2, vendar pa 
je možno, da ga ne bo mogoče doseči v 
bližnji prihodnosti;

Or. en

Predlog spremembe 38
Yannick Jadot, Keith Taylor

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da bi utegnil biti večstranski 9. meni, da bi utegnil biti večstranski 
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sporazum, v katerega bi bili vključeni 
glavni onesnaževalci s CO2, najboljši 
instrument za vključitev negativnih 
zunanjih okoljskih vplivov CO2, vendar pa 
je možno, da ga ne bo mogoče doseči v 
bližnji prihodnosti; zato meni, da mora 
Evropska unija še naprej preučevati 
možnosti za vzpostavitev ustreznih 
okoljskih orodij, zlasti mehanizma za 
vključevanje ogljika, ki ob spoštovanju 
pravil WTO omogoča boj proti tveganju 
prenašanja emisij CO2 na države, ki ne 
spoštujejo istih ciljev za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov kot Unija na eni 
strani, na drugi pa v mednarodnih 
pogajanjih predstavljajo vzvod za 
spodbujanje vseh držav k sprejemu trdnih 
zavez na tem področju;

sporazum o podnebju najboljši instrument 
za vključitev negativnih zunanjih okoljskih 
vplivov CO2, vendar pa je možno, da ga ne 
bo mogoče doseči v bližnji prihodnosti;
zato meni, da mora Evropska unija še 
naprej za industrijske sektorje, ki beležijo 
višjo stopnjo emisij CO2, preučevati 
možnosti za vzpostavitev ustreznih 
okoljskih orodij, zlasti mehanizma za 
vključevanje ogljika, ob spoštovanju pravil 
WTO in skladno s prodajo kvot CO2 
sistema EU za trgovanje z emisijami na 
dražbi; poudarja, da brezplačna dodelitev 
kvot lahko vodi k velikim dobičkom, 
vendar pa podjetjem ne prepreči, da bi 
preselile vso proizvodnjo ali njen del, če 
njihove kvote niso odpravljene zaradi 
popolne ali delne premestitve;

Or. fr

Predlog spremembe 39
Keith Taylor

Predlog resolucije
Odstavek 10a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poziva Komisijo, naj se udeleži 
mednarodne razprave, da bi pripravila 
mednarodni pravni okvir o odgovornosti 
in obvezah podjetij v povezavi s 
človekovimi pravicami;

Or. en

Predlog spremembe 40
Keith Taylor

Predlog resolucije
Odstavek 11
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Predlog resolucije Predlog spremembe

11. odločno podpira prakso vključevanja 
določb o človekovih pravicah v 
mednarodne sporazume, katerih podpisnica 
je Evropska unija, opozarja pa na velike 
izzive pri izvajanju teh določb; ponovno 
poudarja, da morajo biti s pomočjo jasnega 
in natančnega mehanizma za posvetovanja 
po vzoru iz člena 96 Cotonoujskega 
sporazuma določbe prav tako vključene v 
vse trgovinske in panožne sporazume; zato 
pozdravlja, da je bila taka določba 
vključena v prostotrgovinski sporazum s 
Kolumbijo;

11. odločno podpira prakso vključevanja 
določb o človekovih pravicah v 
mednarodne sporazume, katerih podpisnica 
je Evropska unija, opozarja pa na velike 
izzive pri izvajanju teh določb; ponovno 
poudarja, da morajo biti s pomočjo jasnega 
in natančnega mehanizma za posvetovanja 
po vzoru iz člena 96 Cotonoujskega 
sporazuma določbe prav tako vključene v 
vse trgovinske in panožne sporazume; zato 
obžaluje izgubljeno priložnost pri 
večstranskem trgovinskem sporazumu s 
Kolumbijo in Perujem, kjer je bila 
namesto tega vključena le standardna 
določba o človekovih pravicah; poziva 
strani, naj izrecno dopolnijo določbo in 
vključijo jasen mehanizem za spremljanje, 
preden bo sporazum posredovan v 
odobritev Parlamentu;

Or. en

Predlog spremembe 41
Kader Arif, Jörg Leichtfried

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. odločno podpira prakso vključevanja 
določb o človekovih pravicah v 
mednarodne sporazume, katerih podpisnica 
je Evropska unija, opozarja pa na velike 
izzive pri izvajanju teh določb; ponovno 
poudarja, da morajo biti s pomočjo jasnega 
in natančnega mehanizma za posvetovanja 
po vzoru iz člena 96 Cotonoujskega 
sporazuma določbe prav tako vključene v 
vse trgovinske in panožne sporazume; zato 
pozdravlja, da je bila taka določba 
vključena v prostotrgovinski sporazum s 
Kolumbijo;

11. odločno podpira prakso vključevanja 
pravno zavezujočih določb o človekovih 
pravicah v mednarodne sporazume, katerih 
podpisnica je Evropska unija, opozarja pa 
na velike izzive pri izvajanju teh določb; 
ponovno poudarja, da morajo biti s 
pomočjo jasnega in natančnega mehanizma 
za posvetovanja po vzoru iz člena 96 
Cotonoujskega sporazuma določbe prav 
tako vključene v vse trgovinske in panožne 
sporazume;
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Or. fr

Predlog spremembe 42
Jan Zahradil

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. odločno podpira prakso vključevanja 
določb o človekovih pravicah v 
mednarodne sporazume, katerih podpisnica 
je Evropska unija, opozarja pa na velike 
izzive pri izvajanju teh določb; ponovno 
poudarja, da morajo biti s pomočjo jasnega 
in natančnega mehanizma za posvetovanja 
po vzoru iz člena 96 Cotonoujskega 
sporazuma določbe prav tako vključene v 
vse trgovinske in panožne sporazume; zato 
pozdravlja, da je bila taka določba 
vključena v prostotrgovinski sporazum s
Kolumbijo;

11. odločno podpira prakso vključevanja 
določb o človekovih pravicah v 
mednarodne sporazume, katerih podpisnica 
je Evropska unija, in spremljanja izvajanja 
teh določb; ponovno poudarja, da morajo 
biti s pomočjo jasnega in natančnega 
mehanizma za posvetovanja po vzoru iz 
člena 96 Cotonoujskega sporazuma 
določbe prav tako vključene v vse 
trgovinske in panožne sporazume; zato 
pozdravlja, da je bila taka določba 
vključena v večstranski trgovinski
sporazum med EU, Kolumbijo in Perujem;

Or. en

Predlog spremembe 43
Tokia Saïfi

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. odločno podpira prakso vključevanja 
določb o človekovih pravicah v
mednarodne sporazume, katerih podpisnica 
je Evropska unija, opozarja pa na velike 
izzive pri izvajanju teh določb; ponovno 
poudarja, da morajo biti s pomočjo jasnega 
in natančnega mehanizma za posvetovanja 
po vzoru iz člena 96 Cotonoujskega 
sporazuma določbe prav tako vključene v 
vse trgovinske in panožne sporazume; zato 
pozdravlja, da je bila taka določba 

11. odločno podpira prakso vključevanja 
določb o človekovih pravicah v 
mednarodne sporazume, katerih podpisnica 
je Evropska unija, opozarja pa na velike 
izzive pri izvajanju teh določb; ponovno 
poudarja, da morajo biti s pomočjo jasnega 
in natančnega mehanizma za posvetovanja 
po vzoru iz člena 96 Cotonoujskega 
sporazuma določbe prav tako vključene v 
vse trgovinske in panožne sporazume; zato 
pozdravlja, da je bila taka določba 
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vključena v prostotrgovinski sporazum s
Kolumbijo;

vključena v večstranski trgovinski
sporazum med Evropsko unijo, Kolumbijo 
in Perujem;

Or. fr

Predlog spremembe 44
Kader Arif, Jörg Leichtfried

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da je treba uporabljati pri 
poglavjih o trajnostnem razvoju v 
dvostranskih sporazumih enak pristop 
sistematičnega vključevanja; vseeno meni, 
da bi se lahko potreba po uporabi 
standardov razlikovala med državami 
glede na gospodarske razmere v njih in da 
je zato potrebno postopno in prilagodljivo 
izvajanje, ob upoštevanju partnerskih 
zmogljivosti pri pogajanjih;

12. poudarja, da je treba uporabljati pri 
poglavjih o trajnostnem razvoju v 
dvostranskih sporazumih enak pristop 
sistematičnega vključevanja;

Or. fr

Predlog spremembe 45
Joe Higgins

Predlog resolucije
Odstavek 12a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. obsoja sklenitev prostotrgovinskega 
sporazuma s Kolumbijo, ker je v nasprotju 
z idejo o spodbujanju človekovih pravic, 
saj je pravica do stavke v Kolumbiji 
močno omejena, dve tretjini vseh na leto 
ubitih sindikalistov na svetu pa je ubitih v 
Kolumbiji, kjer je bilo od leta 2002 
umorjenih več kot 500;
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Or. en

Predlog spremembe 46
Kader Arif, Jörg Leichtfried

Predlog resolucije
Odstavek 12a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. ob upoštevanju zgoraj navedenih 
ciljev poziva Evropsko komisijo, naj 
sistematično vključuje v vse sporazume o 
prosti trgovini, ki jih izpogaja s tretjimi 
državami, vrsto socialnih in okoljskih 
standardov, ki vključujejo:

a) seznam najmanjših standardov, ki jih 
morajo upoštevati vse trgovinske 
partnerice EU; na socialnem področju 
morajo ti standardi ustrezati osmim 
temeljnim konvencijam ILO (temeljni 
delovni standardi), kot so naštete v 
deklaraciji ILO o temeljnih načelih in 
pravicah pri delu (1998); omenjenim 
osmim konvencijam se za 
industrializirane države dodajajo še štiri 
prednostne konvencije ILO; na okoljskem 
področju in na področju spoštovanja 
človekovih pravic mora najmanjši 
standard ustrezati seznamu konvencij, ki 
se nanašajo na okolje in načela dobrega 
upravljanja, kot je predvideno v evropski 
zakonodaji za shemo splošnih tarifnih 
preferencialov;

b) seznam dodatnih konvencij, ki ga je 
treba izvajati postopno in prožno, ob 
upoštevanju razvoja gospodarskih, 
socialnih in okoljskih razmer zadevnega 
partnerja; na socialnem področju mora 
biti končni cilj popolna in celovita 
uporaba agende ILO za dostojno delo;

Or. fr
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Predlog spremembe 47
Kader Arif, Jörg Leichtfried

Predlog resolucije
Odstavek 12b (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

12b. poudarja, da moramo spoštovanje teh 
standardov razumeti kot istočasno 
vključevanje njihove ratifikacije, prenosa 
v nacionalno zakonodajo in njihovega 
učinkovitega izvajanja na celotnem 
nacionalnem ozemlju;

Or. fr

Predlog spremembe 48
Kader Arif, Jörg Leichtfried

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da se v okviru 
prostotrgovinskih sporazumov lahko 
predvidi pogojna liberalizacija, ki vključuje 
skrajševaje rokov za dostop na dodatne 
trge ali odpravo dostopa v primeru 
spoštovanja ali nespoštovanja okoljskih in 
socialnih standardov;

13. poudarja, da se mora v okviru 
prostotrgovinskih sporazumov predvideti
pogojna liberalizacija, ki vključuje 
skrajševaje rokov za dostop na dodatne 
trge ali odpravo dostopa v primeru 
spoštovanja okoljskih in socialnih 
standardov;

Or. fr

Predlog spremembe 49
Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 13a (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. predlaga, naj pri vključitvi poglavij o 
trajnosti v trgovinske sporazume z EU 
strani strmijo k

a. spodbujanju trajnostnega razvoja s 
povečanim usklajevanjem in 
povezovanjem politik in ukrepov s 
področja dela, okolja in trgovine;

b. spodbujanju dialoga in sodelovanja 
med stranmi, da bi razvile in izboljšale 
svoje trgovinske in gospodarske odnose, 
na način, ki bo podprl delovne in okoljske 
zaščitne ukrepe in standarde;

c. povečanju skladnosti in okrepitvi 
delovnih in okoljskih večstranskih 
sporazumov ter notranje zakonodaje;

d. popolni uporabi instrumentov za boljšo 
zakonodajo na področju trgovine, dela in 
okolja, kot so presoje vpliva in 
posvetovanja z interesnimi skupinami, ter 
k spodbujanju podjetij, organizacij civilne 
družbe in državljanov, da razvijejo in 
izvajajo prakse, ki prispevajo k doseganju 
ciljev trajnostnega razvoja;

e. spodbujanju javnih posvetovanj in 
udeležbe v razpravi o vprašanjih 
trajnostnega razvoja, ki izhajajo iz tega 
sporazuma, ter pri razvoju zadevnih 
nacionalnih zakonov in politik;

Or. en

Predlog spremembe 50
Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 13b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

13b. zahteva, da se v poglavju o 
trajnostnem razvoju v prihodnjih 
trgovinskih sporazumih z EU vsako stran 
obveže k 

a. ratifikaciji, če ta še ni izvedena, in 
učinkovitem izvajanju v svojih zakonih in 
praksah na celotnem ozemlju zadevnih 
temeljnih konvencij Mednarodne 
organizacije dela o: I. svobodi 
združevanja in dejanskem priznanju 
pravice do pogajanj za sklenitev 
kolektivnih pogodb; II. odpravi vseh 
oblik prisilnega ali obveznega dela; III. 
učinkoviti odpravi dela otrok; in IV. 
odpravi diskriminacije pri zaposlovanju 
in opravljanju poklica;

b. ratifikaciji, če ta še ni bila izvedena, in 
učinkovitem izvajanju v svojih zakonih in 
praksah na celotnem ozemlju zadevnih 
prednostnih konvencij Mednarodne 
organizacije dela o delovni inšpekciji, 
tristranskem posvetovanju in politiki 
zaposlovanja;

c. ratifikaciji, če ta še ni izvedena, in 
učinkovitem izvajanju v svojih zakonih in 
praksah na celotnem ozemlju zadevnih 
temeljnih konvencij Mednarodne 
organizacije dela o I. sprejemljivih 
minimalnih standardih zaposlovanja, kot 
so minimalne plače in plačilo nadurnega 
dela, za prejemnike plač, vključno s 
tistimi, ki jih ne krijejo kolektivne 
pogodbe; II. preprečevanju poklicnih 
poškodb in bolezni ter kompenzacijah v 
primeru takšnih poškodb in bolezni; III. 
nediskriminaciji pri delovnih pogojih za 
delavce migrante;

d. v skladu s štirimi strateškimi cilji 
agende za dostojno delo Mednarodne 
organizacije dela k spoštovanju, 
spodbujanju in izvajanju temeljnih načel 
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in pravic na delu in mednarodnih 
delovnih standardov: priložnosti 
zaposlovanja in prihodka; socialna zaščita 
in varnost; socialni dialog in 
tristranskost;

Or. en

Predlog spremembe 51
Kader Arif

Predlog resolucije
Odstavek 14 – točka a

Predlog resolucije Predlog spremembe

a) pozdravlja uporabo študij vpliva na 
trajnostni razvoj, vendar meni, da bi jih 
bilo treba izvajati tudi kot se sporazum že 
uporablja, ne samo prej, da se zagotovi 
neprekinjeno ocenjevanje; poudarja, da je 
treba na podlagi njihovih ugotovitev polno 
ukrepati;

a) ugotavlja uporabo študij vpliva na 
trajnostni razvoj, vendar meni, da bi jih 
bilo treba izvajati pred, med in po 
pogajanjih, da se zagotovi neprekinjeno 
ocenjevanje; poudarja, da je treba na 
podlagi njihovih ugotovitev polno ukrepati;
prav tako meni, da bi morala pogajanja 
bolje upoštevati prednostne naloge in 
skrbi, ki izhajajo iz teh študij vpliva;

Or. fr

Predlog spremembe 52
Christofer Fjellner

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. priznava, da je poglavje o 
trajnostnemu razvoju v dvostranskih 
sporazumih, o katerih se trenutno pogaja, 
zavezujoče, ampak ga je treba okrepiti, če 
predvideva:
a) pritožni postopek, odprt za socialne 
partnerje in civilno družbo;

črtano
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b) vložitev pritožbe pri neodvisnem organu 
za reševanje sporov, kot so skupine 
izvedencev, izbrane na podlagi 
strokovnega znanja s področja človekovih 
pravic, delovnega in okoljskega prava, 
priporočila katerih bodo morala biti 
skupaj z določbami za njihovo izvajanje 
vključena v dobro opredeljen postopek;
c) pritožbe v mehanizmu za reševanje 
sporov, na enakovredni ravni z drugimi 
stranmi iz sporazuma, pri čemer se 
predvidijo kazni za izboljšanje razmer v 
zadevnih sektorjih;

Or. en

Predlog spremembe 53
Daniel Caspary

Predlog resolucije
Odstavek 15 – točka a

Predlog resolucije Predlog spremembe

a) pritožni postopek, odprt za socialne 
partnerje in civilno družbo;

a) pritožni postopek, odprt za socialne 
partnerje;

Or. de

Predlog spremembe 54
Kader Arif, Jörg Leichtfried

Predlog resolucije
Odstavek 15 – točka b

Predlog resolucije Predlog spremembe

b) vložitev pritožbe pri neodvisnem organu 
za reševanje sporov, kot so skupine 
izvedencev, izbrane na podlagi 
strokovnega znanja s področja človekovih 
pravic, delovnega in okoljskega prava, 
priporočila katerih bodo morala biti skupaj 
z določbami za njihovo izvajanje vključena 

b) vložitev pritožbe pri neodvisnem organu 
za hitro in učinkovito reševanje sporov, 
povezanih s socialnimi in okoljskimi 
težavami, kot so skupine izvedencev, ki jih 
obe strani izbereta na podlagi strokovnega 
znanja s področja človekovih pravic, 
delovnega in okoljskega prava, priporočila 
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v dobro opredeljen postopek; katerih bodo morala biti skupaj z 
določbami za njihovo izvajanje vključena v 
dobro opredeljen postopek;

Or. fr

Predlog spremembe 55
Kader Arif, Jörg Leichtfried

Predlog resolucije
Odstavek 15 – točka c

Predlog resolucije Predlog spremembe

c) pritožbe v mehanizmu za reševanje 
sporov, na enakovredni ravni z drugimi 
stranmi iz sporazuma, pri čemer se 
predvidijo kazni za izboljšanje razmer v 
zadevnih sektorjih;

c) pritožbe v mehanizmu za reševanje 
sporov, na enakovredni ravni z drugimi 
stranmi iz sporazuma, pri čemer se 
predvidijo kazni za izboljšanje razmer v 
zadevnih sektorjih, ali vsaj začasna 
prekinitev nekaterih trgovinskih 
prednosti, predvidenih v sporazumu, v 
primeru poslabšanega kršenja zgoraj 
omenjenih standardov;

Or. fr

Predlog spremembe 56
Keith Taylor

Predlog resolucije
Odstavek 15a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poziva Komisijo, naj predloži študijo, 
kako bistveno izboljšati zaščito žrtev, ki se 
pritožujejo, da podružnice gospodarskih 
družb s sedežem v EU kršijo človekove 
pravice, in jim zagotoviti dostop do sodišč 
in primernih odškodnin;

Or. en
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Predlog spremembe 57
Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 15a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. zahteva, da mora člen v poglavju o 
trajnostnem razvoju v prihodnjih 
trgovinskih sporazumih z EU navajati, da
a. strani priznavajo, da je neprimerno 
spodbujati trgovino ali neposredne tuje 
naložbe z nižanjem stopenj zaščite iz 
nacionalne delovne zakonodaje in 
standardov;
b. stran mora učinkovito uveljaviti svojo 
delovno zakonodajo s pomočjo trajnega 
ali ponavljajočega se ukrepanja ali 
neukrepanja, na način, ki bo vplival na 
trgovino med stranmi ali neposredne tuje 
naložbe;
c. stran ne sme oslabiti ali znižati varstva 
pri delu iz svoje zakonodaje z namenom 
spodbujanja trgovine ali naložb s pomočjo 
odpovedi ali drugih odstopanj v svojih 
zakonih in določbah ali standardih ali s 
ponujanjem teh odpovedi ali drugih 
odstopanj na način, ki bo vplival na 
trgovino ali naložbe med stranmi;
d. stran mora učinkovito uveljaviti svojo 
delovno zakonodajo, kot je navedeno v 
njenih mednarodnih zavezah o človekovih 
pravicah, v primerih, kjer druge določbe 
tega sporazuma posegajo v te zaveze;

Or. en

Predlog spremembe 58
Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 15b (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

15b. zahteva, da mora člen v poglavju o 
trajnostnem razvoju v prihodnjih 
trgovinskih sporazumih z EU navajati, da 
vsaka stran spodbuja skladnost in 
učinkovito uveljavljanje svoje delovne 
zakonodaje s pomočjo primernih vladnih 
ukrepov, kot so: I. vzpostavitev in 
vzdrževanje učinkovitih služb delovne 
inšpekcije, vključno z določitvijo in 
usposabljanjem inšpektorjev; II. 
spremljanje skladnosti in preiskovanje 
domnevnih kršitev, vključno z 
inšpekcijami na kraju samem; III. 
obvezno vodenje evidenc in poročanje; IV. 
spodbujanje vzpostavitve odborov delavcev 
in delodajalcev za obravnavo delovnih 
določb na delovnem mestu; V. 
zagotavljanje ali spodbujanje storitev 
posredovanja, sprave in arbitraže; in VI. 
pravočasna sprožitev postopkov za 
določitev primernih sankcij ali popravnih 
ukrepov za kršitve delovne zakonodaje;

Or. en

Predlog spremembe 59
Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 16a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. opaža, da pri sedanjih pogajanjih o 
trgovinskem sporazumu med EU in 
Kanado predlogi Kanade iz januarja 2010 
o pravicah delavcev presegajo evropske 
predloge in poleg glavnih delovnih 
standardov obravnavajo tudi določbe za 
minimalno plačo, delovni čas, zdravje in 
varnost na delovnem mestu ter 
nediskriminacijo migrantov; poziva 
Komisijo, naj se pozitivno odzove na 
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kanadski pristop;

Or. en

Predlog spremembe 60
Kader Arif

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da 27 konvencij, za katere se 
zahteva ratifikacija, da bodo lahko koristile 
GSP +, predstavlja edinstveno mešanico 
konvencij o človekovih pravicah, 
delovnega prava, trajnostnega razvoja in 
dobrega upravljanja; poudarja, da je do 
sedaj GSP + imel pozitiven in viden učinek 
na ratifikacijo teh konvencij, manj pa na 
njihovo izvajanje, in zato želi dati večji 
poudarek spremljevalnim ukrepom za 
izboljšanje izvedbenih zmožnosti;

17. meni, da 27 konvencij, za katere se 
zahteva ratifikacija, da bodo lahko koristile 
GSP +, predstavlja edinstveno mešanico 
konvencij o človekovih pravicah, 
delovnega prava, trajnostnega razvoja in 
dobrega upravljanja; poudarja, da je do 
sedaj GSP + imel pozitiven in viden učinek 
na ratifikacijo teh konvencij, manj pa na 
njihovo izvajanje, in zato želi dati večji 
poudarek spremljevalnim ukrepom za 
izboljšanje izvedbenih zmožnosti; prav 
tako meni, da mora Komisija za 
zagotovitev verodostojnosti GSP+ 
sistematično izvajati preiskave in v 
nasprotnem primeru ukiniti preferenciale, 
če skladni elementi kažejo, da nekatere 
države ne izvajajo 27 konvencij;

Or. fr

Predlog spremembe 61
Tokia Saïfi

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da 27 konvencij, za katere se 
zahteva ratifikacija, da bodo lahko koristile 
GSP +, predstavlja edinstveno mešanico 
konvencij o človekovih pravicah, 

17. meni, da 27 konvencij, za katere se 
zahteva ratifikacija in učinkovito izvajanje, 
da bodo lahko koristile GSP +, predstavlja 
edinstveno mešanico konvencij o 
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delovnega prava, trajnostnega razvoja in 
dobrega upravljanja; poudarja, da je do 
sedaj GSP + imel pozitiven in viden učinek 
na ratifikacijo teh konvencij, manj pa na 
njihovo izvajanje, in zato želi dati večji 
poudarek spremljevalnim ukrepom za 
izboljšanje izvedbenih zmožnosti;

človekovih pravicah, delovnega prava, 
okolja in standardov dobrega upravljanja; 
poudarja, da je do sedaj GSP + imel 
pozitiven in viden učinek na ratifikacijo teh 
konvencij, manj pa na njihovo izvajanje, in 
zato želi dati večji poudarek 
spremljevalnim ukrepom za izboljšanje 
izvedbenih zmožnosti;

Or. en

Predlog spremembe 62
Kader Arif

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva Komisijo, da med postopkom 
revizije sistema GSP+ prilagodi merila za 
koriščenje tega sistema, da se tako 
zagotovi, da imajo od njega resnične 
koristi najmanj razvite države, in da 
določi pregledne primerjave, mehanizme 
in merila za dodeljevanje in preklic 
preferencialov v okviru tega sistema;
poziva k popolnemu sodelovanju 
Evropskega parlamenta pri celotnem 
postopku;

19. poziva Komisijo, da med postopkom 
revizije sistema GSP vpelje poenostavitev 
pravil o poreklu, da tako države 
upravičenke pobude "Vse razen orožja" 
in režima GSP+ lahko najbolje izkoristijo 
preferenciale, ki so jim bili dodeljeni;
poziva k popolnemu sodelovanju 
Evropskega parlamenta pri celotnem 
postopku, zlasti glede predloga Sveta o 
seznamih držav upravičenk, začetka 
preiskav ali začasne prekinitve GSP+;

Or. fr

Predlog spremembe 63
Tokia Saïfi

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva Komisijo, da med postopkom 
revizije sistema GSP+ prilagodi merila za 
koriščenje tega sistema, da se tako 

19. poziva Komisijo, da med postopkom 
revizije sistema GSP+ prilagodi merila za 
koriščenje tega sistema, da se tako 
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zagotovi, da imajo od njega resnične koristi 
najmanj razvite države, in da določi 
pregledne primerjave, mehanizme in merila 
za dodeljevanje in preklic preferencialov v 
okviru tega sistema; poziva k popolnemu 
sodelovanju Evropskega parlamenta pri 
celotnem postopku;

zagotovi, da imajo od njega resnične koristi 
države, ki to najbolj potrebujejo, in da 
določi pregledne primerjave, mehanizme in 
merila za dodeljevanje in preklic 
preferencialov v okviru tega sistema;
poziva k popolnemu sodelovanju 
Evropskega parlamenta pri celotnem 
postopku;

Or. en

Predlog spremembe 64
Keith Taylor

Predlog resolucije
Odstavek 19a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. poziva Komisijo, naj pri razvoju 
skupnega okvira o naložbah zagotovi 
vključitev meril o človekovih pravicah, 
tudi ureditveni prostor države gostiteljice 
ter jasno odgovornost nadnacionalnih 
podjetij in opredelitev za njih veljavne 
zakonodaje; poziva Komisijo, naj pregleda 
veljavne določbe v trgovinskih poglavjih 
svojih sporazumov, da bi revidirala 
določbe, ki spodbujajo naložbe, ki 
zmanjšujejo spoštovanje človekovih pravic 
ter socialne in okoljske standarde;

Or. en


