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Pakeitimą pateikė Panagiotis Beglitis

Pakeitimas 1
1 dalis

1. ragina Komisiją užtikrinti, kad jos vykdoma prekybos politika skatintų ir saugotų
europines vertybes, visų pirma susijusias su socialine rinkos ekonomika, aplinkos 
apsauga, darbuotojų teisėmis, moterų ir vyrų lygybe, vaiko teisių gynimu, kova su 
socialine atskirtimi ir diskriminavimu, mokslinės ir technologinės pažangos 
skatinimu, viešųjų paslaugų gerinimu, daugiafunkciniu žemės ūkiu ir kultūros įvairove;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Jean-Pierre Audy

Pakeitimas 2
1 dalis

1. ragina Komisiją užtikrinti, kad jos vykdoma prekybos politika skatintų ir saugotų
europines vertybes, visų pirma susijusias su itin konkurencinga socialine rinkos 
ekonomika, orientuota į visišką užimtumą ir socialinę pažangą, laisvą ir teisingą
konkurenciją, kovą su socialine atskirtimi, darbuotojų teises ir platesne prasme į
socialinių partnerių vaidmenį, tvarią plėtrą, aplinkos apsaugą, daugiafunkcinį žemės 
ūkį ir kultūros įvairovę;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Giulietto Chiesa

Pakeitimas 3
1 dalis

1. ragina Komisiją užtikrinti, kad jos vykdoma prekybos politika skatintų ir saugotų
europines vertybes, kaip numatyta Sutarties dėl Konstitucijos Europai projekto I-3 
straipsnyje, visų pirma susijusias su socialine rinkos ekonomika, kurios tikslas – visi
škas užimtumas ir socialinė pažanga, aukštas aplinkos apsaugos ir kokybės 
gerinimo lygis, viešųjų paslaugų gerinimas, daugiafunkcinis žemės ūkis ir kultūros 
įvairovė; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Enrique Barón Crespo

Pakeitimas 4
1 dalis

1. ragina Komisiją užtikrinti, kad jos vykdoma prekybos politika skatintų ir saugotų
europines vertybes, kaip numatyta Sutarties dėl Konstitucijos Europai projekto I-3 
straipsnyje, visų pirma susijusias su socialine rinkos ekonomika, aplinkos apsauga, 
darbuotojų teisėmis, viešųjų paslaugų gerinimu, daugiafunkciniu žemės ūkiu ir kultūros 
įvairove;
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Or. es

Pakeitimą pateikė Panagiotis Beglitis

Pakeitimas 5
1a dalis (nauja)

1a. ragina valstybes nares vykdyti darnią ir veiksmingą bendrą prekybos politiką ir 
tarptautinėse derybose panaudoti visus reikiamus gynybos mechanizmus, siekiant 
apsaugoti gamybą, užimtumą ir įmones Europoje bei darbuotojų teises; be to,
atkreipia dėmesį į socialinio dialogo ir bendradarbiavimo tarp vyriausybių, darbdavi
ų ir profesinių sąjungų svarbą rengiant šiuos gynybos mechanizmus;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 6
1a dalis (nauja)

1a. pritaria globalizacijai ir pažymi, kad ji prisidėjo prie beprecedenčio ekonomikos 
augimo per pastaruosius 30 metų tiek Europoje, tiek visame pasaulyje; taip pat 
primena, kad globalizacija Europos įmonėms, ypač Europos vartotojams, davė did
žiulę naudą; 

Or. sv

Pakeitimą pateikė Enrique Barón Crespo

Pakeitimas 7
2 dalis

2. mano, kad siekdamos šio tikslo Komisija ir valstybės narės turi susitarti dėl pozicijos,
kurios būtų nuosekliai laikomasi dalyvaujant Tarptautinės darbo organizacijos (TDO), 
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ir tarptautinių aplinkos 
apsaugos agentūrų veikloje, ir palaikyti šiuose forumuose remiamus politikos tikslus; 
visų pirma pageidauja, kad ES nustatytų specialų ryšį tarp darbo ir socialinių
standartų, kuriuos nustatė TDO ir Pasaulio prekybos organizacija (PPO) bei dvišalės 
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prekybos derybos; (išbraukta)

Or. es

Pakeitimą pateikė Pierre Jonckheer

Pakeitimas 8
2 dalis

2. mano, kad siekdamos šio tikslo Komisija ir valstybės narės turi susitarti dėl pozicijos, 
kurios būtų nuosekliai laikomasi dalyvaujant Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) ir 
kitų atitinkamų organų, pavyzdžiui, naujosios JT Žmogaus teisių tarybos veikloje; 
ragina Komisiją užtikrinti, kad Pasaulio prekybos organizacija (PPO) bei dvišalės 
prekybos derybos (išbraukta) remtų tikslus, kurių siekiama kituose minėtuose 
forumuose;

Or. en

Pakeitimą pateikė Giulietto Chiesa

Pakeitimas 9
2a dalis (nauja)

2a. visų pirma mano, kad Tarptautinės darbo organizacijos darbas turėtų būti labiau 
integruojamas į PPO susitarimus ir kad pagrindiniai darbo standartai turėtų įeiti į
ES dvišalių ir regioninių prekybos susitarimų sudėtį;

Or. en

Pakeitimą pateikė David Martin ir Margrietus van den Berg

Pakeitimas 10
2a dalis (nauja)

2a. ragina glaudžiau bendradarbiauti su TDO vertinant prekybos partnerių atitiktį
pagrindiniams darbo standartams ir mano, kad reikalingas tokių vertinimų
integravimas į ES PPO derybų strategiją;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Giulietto Chiesa

Pakeitimas 11
3 dalis

3. pritaria pasiūlymui įsteigti Europos prisitaikymo prie globalizacijos fondą, skirtą
neigiamam liberalizavimo poveikiui sumažinti ir ekonominiam prisitaikymui palengvinti 
ir naujai finansavimo iniciatyvai, kuri būtų skatinama europiniu lygiu per specialią
mokslinių ir techninių tyrimų programą, numatančią naujo, aukštos kokybės u
žimtumo Europoje perspektyvą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 12
3 dalis

3. nepritaria pasiūlymui įsteigti Europos prisitaikymo prie globalizacijos fondą; norint i
šsaugoti Europos konkurencingumą, reikia struktūrinių pakeitimų, o ne naujų
struktūrinių fondų; tokio globalizacijos fondo įsteigimas gali sulaikyti reikiamus 
struktūrinius pakeitimus, ir dėl to Europa ilgainiui gali tapti skurdesnė;

Or. sv

Pakeitimą pateikė Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pakeitimas 13
3 dalis

3. pritaria pasiūlymui įsteigti Europos prisitaikymo prie globalizacijos fondą, skirtą
mokslo tiriamajam darbui ir jo vystymui skatinti bei Lisabonos strategijai 
įgyvendinti;

Or. en

Pakeitimą pateikė Margrietus van den Berg
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Pakeitimas 14
3 dalis

3. pritaria pasiūlymui įsteigti Europos prisitaikymo prie globalizacijos fondą, skirtą
neigiamam liberalizavimo poveikiui sumažinti ir ekonominiam prisitaikymui palengvinti;
pabrėžia, kad tai būtina padaryti panaudojant Europos socialinio forumo strukt
ūras;

Or. en

Pakeitimą pateikė Pierre Jonckheer

Pakeitimas 15
3 dalis

3. pripažįsta pasiūlymą įsteigti Europos prisitaikymo prie globalizacijos fondą, skirtą
neigiamam ekonominės globalizacijos poveikiui užimtumui ir socialinei apsaugai 
sumažinti;

Or. en

Pakeitimą pateikė Panagiotis Beglitis

Pakeitimas 16
3a dalis (nauja)

3a. pažymi, kad reikia investicijų į mokslinius tyrimus ir naujas technologijas, siekiant 
užtikrinti visą gyvenimą trunkantį mokymą ir taip patenkinti globalizacijos lemiamą
poreikį didinti konkurencingumą bei siekiant sukurti daugiau darbo vietų ir kovoti 
su nedarbu ir socialine atskirtimi;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pakeitimas 17
4 dalis

4. mano, kad besivystančioms šalims (išbraukta) reikia (išbraukta) paramos gero 
valdymo ir demokratijos skatinimo srityse (išbraukta), jei norima, kad jos pasinaudot
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ų daugiašalių ar regioninių prekybos derybų rezultatais; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Margrietus van den Berg ir David Martin

Pakeitimas 18
6 dalis

6. džiaugiasi, kad buvo sukurta GSP+ sistema, kuria skatinama siekti pažangos socialinėje 
ir aplinkos apsaugos srityse, taip pat ragina vadovautis šiuo požiūriu sudarant dvišalius 
prekybos susitarimus; pažymi, kad Komisija turėtų įdėmiai stebėti šios sistemos 
įgyvendinimą, norint užtikrinti, jog šie standartai būtų įdiegti;

Or. en

Pakeitimą pateikė Pierre Jonckheer

Pakeitimas 19
6 dalis

6. džiaugiasi, kad buvo sukurta GSP+ sistema, kuria skatinama siekti pažangos socialinėje 
ir aplinkos apsaugos srityse, taip pat ragina vadovautis šiuo požiūriu sudarant dvišalius 
prekybos susitarimus; ragina Komisiją, kad ši užtikrintų, jog valstybės narės, gaunan
čios paramą pagal GSP+ sistemą, griežtai laikytųsi socialinių ir aplinkos apsaugos 
teisių bei standartų, kurių laikytis jos yra įsipareigojusios, ir nevengti pašalinti 
valstybių iš GSP+ sistemos, jei pastebėtų, kad jos sistemingai pažeidžia kurią nors iš
šių teisių ar standartų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pakeitimas 20
7 dalis

7. mano, kad, įgyvendinant paramos politiką, kuria skatinamas švietimas, pagrindinių
darbo ir aplinkos apsaugos standartų ir skaidrumo bei gero valdymo standartų
įgyvendinimas, tai padėtų didinti politinę Europos Sąjungos svarbą tarptautinėse 
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institucijose;

Or. en

Pakeitimą pateikė Pierre Jonckheer

Pakeitimas 21
7 dalis

7. mano, kad, įgyvendindama Europos kolektyvinėmis lengvatomis ir visuotinai pripa
žintomis vertybėmis grindžiamą prekybos politiką, Europa besivystančių ir skurdžiausi
ų šalių būtų pripažinta sąžininga partnere (išbraukta), o tai padėtų didinti politinę
Europos Sąjungos svarbą tarptautinėse institucijose;

Or. en

Pakeitimą pateikė Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pakeitimas 22
8 dalis

8. pripažįsta, kad prekybos liberalizavimas – tai gera galimybė Europos piliečiams, ir 
ragina Komisiją siekti padidinti prekybos derybų skaidrumą ir pateikti nepriklausomų
ataskaitų, kuriose būtų įvertinta siūlomų naujų prekybos susitarimų ekonominė nauda;

Or. en

Pakeitimą pateikė Pierre Jonckheer

Pakeitimas 23
8 dalis

8. pripažįsta, kad Europos piliečiai vis labiau nuogąstauja dėl prekybos liberalizavimo 
poveikio darbo vietoms ir gyvenimo sąlygoms Europoje, ir ragina Komisiją visas 
prekybos derybas grįsti tvarios plėtros strategija, kurią suformulavo Europos Vadov
ų Taryba Lisabonoje ir Giotenburge; šiuo atžvilgiu ragina Komisiją siekti padidinti 
prekybos derybų skaidrumą, laiku informuoti Europos Parlamentą ir pateikti 
nepriklausomų ataskaitų, kuriose būtų įvertinta siūlomų naujų prekybos susitarimų
ekonominė nauda, toliau tęsiant ir prailginant Tvarumo poveikio analizę (angl. 
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Sustainability Impact Analyses (SIAs)), kurios stebėseną atlieka Europos 
Parlamentas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean-Pierre Audy

Pakeitimas 24
8a dalis (nauja)

8a. socialinės apsaugos sistemų atžvilgiu ragina atlikti padėties, susijusios su 
atstatydinimu Europos Sąjungoje, tyrimą, siekiant užtikrinti, kad visi darbuotojai b
ūtų tikri, jog laikas, praleistas dirbant ne savo valstybėje narėje, būtų deramai pripa
žįstamas;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Giulietto Chiesa

Pakeitimas 25
8a dalis (nauja)

8a. ragina Komisiją skatinti gaminių ženklinimą, kad vartotojai galėtų gauti aiškią
informaciją apie prekių kilmę ir aplinkosauginius bei socialinius standartus, kurių
buvo laikomasi šių prekių gamyboje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Margrietus van den Berg

Pakeitimas 26
8a dalis (nauja)

8a. pabrėžia, kad Europos įmonės turėtų būti įpareigojamos visiems savo gamybos tinkl
ų darbuotojams, įskaitant užsakomąsias paslaugas, užtikrinti pagrindines darbo 
teises;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Giulietto Chiesa

Pakeitimas 27
8b dalis (nauja)

8b. mano, kad parlamentai turi atlikti svarbų vaidmenį informuodami visuomenę ir 
perteikdami jos nuogąstavimus prekybos derybų dalyviams, tačiau Komisija privalo 
operatyviai pateikti visapusišką informaciją derybų metu;

Or. en

Pakeitimą pateikė Margrietus van den Berg

Pakeitimas 28
8b dalis (nauja)

8b. džiaugiasi iniciatyvomis daugiau informuoti Europos vartotojus apie 
aplinkosaugines ir socialines darbo sąlygas, kuriomis gaminami gaminiai, siekiant 
didesnio visuomenės informuotumo; pabrėžia, kad šios iniciatyvos neturėtų vesti 
prie protekcionizmo Europos Sąjungoje augimo;

Or. en


