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EHDOTUKSET 

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan 

valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 

myöhemmin hyväksyy: 

1. korostaa, kuinka tärkeää on, että palvelukauppasopimuksen (TiSA) allekirjoittajat 

ratifioivat ja panevat täytäntöön ILO:n kahdeksan tärkeintä työelämää koskevaa 

yleissopimusta ja soveltavat niitä täysipainoisesti ja tehokkaasti; kehottaa 

palvelukauppasopimuksen allekirjoittajia noudattamaan ja edistämään muita asiaa 

koskevia ILO:n yleissopimuksia ja sopimuksia sekä YK:n päätöslauselmia, joihin 

kuuluvat muun muassa työlausekkeita koskeva sopimus (N:o 94), ihmisarvoisen työn 

toimintaohjelma sekä kansainvälinen yleissopimus siirtotyöläisten ja heidän 

perheenjäsentensä oikeuksista; 

2. edellyttää määräyksiä, joilla sovituista ILO:n normeista ja muista normeista tehdään 

täytäntöönpanokelpoisia; katsoo, että kaikkiin tuleviin palvelukauppasopimuksiin on 

sisällytettävä valvonta- ja täytäntöönpanojärjestelmiä koskeva lauseke, jotta ehkäistään ja 

torjutaan yritysten työntekijöiden oikeuksien ja sosiaalisten oikeuksien, mukaan luettuina 

työehtosopimukset, vastaista toimintaa; kehottaa turvautumaan työoikeutta koskevista 

määräyksistä syntyvissä kiistoissa riitojenratkaisumekanismeihin, mukaan luettuna 

mahdollisuus asettaa seuraamuksia, ottaen huomioon ILO:n valvontaelimet; 

3. vaatii, että toteutetaan toimia, joilla varmistetaan, että palvelukauppasopimuksella 

edistetään oikeudenmukaisesti ja merkittävästi uusia työpaikkoja ja että siinä asetetaan 

kunnianhimoisia palvelukauppaa koskevia normeja, jotka kattavat tärkeimmät 2000-luvun 

kysymykset, etenkin eräissä jäsenvaltioissa jatkuvan työpaikkakriisin, voimistuvan 

eriarvoisuuden, nuorisotyöttömyyden ja muut sosiaaliset haasteet; edellyttää, että 

parannetaan työelämä- ja ympäristönormien suojaa, torjutaan kaikkia sosiaalisen 

polkumyynnin muotoja ja varmistetaan, että syrjintäkieltoa noudatetaan; 

4. ottaa huomioon, että palveluala on merkittävässä asemassa EU:n taloudessa, että 

palvelualan osuus on 70 prosenttia taloudellisesta toiminnasta ja että se tuottaa 

90 prosenttia uusista työpaikoista; toteaa samalla, että 90 prosenttia maailmanlaajuisesta 

kasvusta tapahtuu EU:n ulkopuolella, ja korostaa tästä syystä, että on ratkaisevan tärkeää 

turvata uudet markkinoillepääsyä koskevat mahdollisuudet perussopimusten 

allekirjoittajien kannalta sekä varmistaa palveluntuottajien tasapuolinen, syrjimätön ja 

oikeudenmukainen kohtelu; muistuttaa palvelusektorin keskeisestä merkityksestä 

korkeatasoista pätevyyttä edellyttävien työpaikkojen luomisessa EU:ssa; pitää tärkeänä 

varmistaa, että sopimuksella todella kyetään edistämään työpaikkojen luomista EU:ssa; 

katsoo myös olevan syytä varmistaa, että vakiintuneita normeja tehostetaan ja parannetaan 

pyrkien niiden laajempaan vakiinnuttamiseen monenvälisellä tasolla; 

5. korostaa, että tasapainoisen sopimuksen allekirjoittaminen tarjoaisi tässä yhteydessä 

mahdollisuuden luoda kestävää ja osallistavaa kasvua ja korkeatasoista pätevyyttä 

edellyttäviä työpaikkoja; edellyttää, että erityisesti pk-yritysten ongelmat otetaan 

huomioon, etenkin sen vuoksi, että ne ovat suurimpia työpaikkojen luojia; 
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6. korostaa, että palvelukauppasopimus merkitsee mahdollisuuksia Euroopan yritysten 

kansainvälistämiseen ja että näitä mahdollisuuksia olisi täydennettävä aidoilla 

toimintapoliitikoilla, joilla autetaan työntekijöitä sopeutumaan uuteen ympäristöön; 

korostaa, että näitä toimenpiteitä voitaisiin täydentää EU:n käyttöön ottamilla 

rahoitusmekanismeilla, kuten Euroopan sosiaalirahastolla; 

7. kehottaa ilmoittamaan Euroopan parlamentin työllisyyden ja sosiaaliasioiden 

valiokunnalle välittömästi, jos lopullisen palvelukauppasopimuksen määräykset uhkaavat 

kyseisten alojen normeja tai ovat niiden vastaisia, jotta asiasta voidaan neuvotella ja tehdä 

päätöksiä; 

8. painottaa, että liikkuvuuden lisääntyessä on huolehdittava korkeatasoisista ja sitovista 

sosiaalisista ja työnormeista, jotta varmistetaan, että työntekijöitä suojellaan 

hyväksikäytöltä; on erityisen huolestunut monimutkaisten rajat ylittävien 

alihankintaketjujen vaikutuksista, joiden vuoksi on hyvin vaikea varmistaa ja valvoa, että 

normeja noudatetaan; korostaa, että työsuojelutarkastajilla ja ammattiyhdistyksillä on 

ratkaiseva rooli väärinkäytösten ehkäisemisessä ja valvonnassa; edellyttää, että tietojen 

saatavuutta rajojen yli parannetaan selvästi EU:ssa; 

9. kehottaa tästä syystä komissiota harkitsemaan, että ehdotetaan EU:n lainsäädäntöä, jolla 

varmistetaan vastuuvelvollisuus etenkin pitkissä alihankintaketjuissa, ja katsoo, että 

vastuuvelvollisuutta on myös sovellettava ja pantava täytäntöön kolmansien maiden 

yrityksiin nähden; 

10. korostaa, että erityisesti työsuojelutarkastuksiin kohdistuu haasteita, kun suoritetaan 

tarkastuksia yrityksissä, joissa työskentelee siirtotyöläisiä sekä EU:sta ja kolmansista 

maista lähetettyjä työntekijöitä; kehottaa tässä yhteydessä jäsenvaltioita lisäämään 

työsuojelutarkastusten henkilökuntaa ja resursseja, jotta voidaan saavuttaa ILO:n 

suosituksen mukainen tavoite yhdestä tarkastajasta 10 000:ta työntekijää kohden; 

11. kannustaa komissiota noudattamaan sosiaalista tavoitetta, jonka se asetti 

palvelukauppasopimusta koskevissa neuvotteluissa ns. työlausekkeen kohdalla; 

muistuttaa, että on taattava Euroopan laajuinen ja kansallinen sosiaali- ja työlainsäädäntö 

sekä työehtosopimukset ja sosiaaliset normit, jotta palvelujen laatu voidaan varmistaa; 

muistuttaa, että palvelukauppasopimus ei saa vaikuttaa kielteisesti jäsenvaltioiden eikä 

tarpeellisissa tapauksissa myöskään EU:n sosiaali- ja työllisyyspolitiikkaan eikä 

työoloihin; 

12. kehottaa tältä osin varmistamaan, että työnormit suljetaan muita kuin tulleihin liittyviä 

esteitä ja teknisiä esteitä koskevien käsitteiden ulkopuolelle, ja sisällyttämään 

työmarkkinaosapuolet sääntely-yhteistyön prosessiin tasapainoisen edustuksen muodossa, 

jotta voidaan varmistaa, että sääntely-yhteistyö ei rajoita hallitusten ja Euroopan 

parlamentin oikeutta säätää lakeja yleisen edun vuoksi eikä johda sääntelyn 

jähmettymiseen tai työnormien ja työterveys- ja työturvallisuusnormien heikentämiseen; 

13. katsoo, että kaikilla työntekijöillä on kotimaastaan riippumatta oltava työpaikallaan samat 

oikeudet ja työehdot kuin kyseisen maan kansalaisilla; katsoo lisäksi, että kaikkiin tuleviin 

palvelukauppasopimuksiin on sisällytettävä lauseke, jonka nojalla yrityksiä estetään 

kiertämästä tai heikentämästä oikeutta toteuttaa työtaistelutoimia työllistämällä 

kolmansista maista olevia työntekijöitä työehtosopimusneuvottelujen ja työriitojen aikana; 
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14. edellyttää, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 14 ja 106 artiklan sekä 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen pöytäkirjan N:o 26 nojalla toteutetaan 

toimenpiteitä, joilla suljetaan pois sopimuksen soveltamisalasta nykyiset ja tulevat 

yleishyödylliset palvelut sekä yleistä taloudellista etua koskevat palvelut (muun muassa 

vesi- ja terveydenhuolto, sosiaalipalvelut, sosiaaliturvajärjestelmät ja koulutus), jotta 

voidaan varmistaa, että unionin viranomaisilla sekä kansallisilla ja paikallisilla 

viranomaisilla on edelleen täysi toimivalta esittää, hyväksyä, ylläpitää tai kumota 

toimenpiteitä, jotka liittyvät julkisten palvelujen tilaamiseen, järjestämiseen, 

rahoittamiseen ja tuottamiseen riippumatta siitä, millä tavalla julkiset palvelut tarjotaan ja 

rahoitetaan, ja jotta voidaan varmistaa, että sosiaaliturvajärjestelmät jäävät neuvottelujen 

ulkopuolelle; 

15. vaatii myös, ettei salpa- ja keskeyttämislausekkeita sovelleta velvoitteisiin 

markkinoillepääsyn ja kansallisen kohtelun aloilla; 

16. kehottaa komissiota takaamaan, että ympäristökriteerejä ja sosiaalisia kriteerejä, kuten 

sukupuolten tasa-arvoa koskevia kriteerejä, voidaan soveltaa myönnettäessä julkisia 

hankintasopimuksia; painottaa, että kauppasopimusten ei pitäisi missään oloissa vaikuttaa 

julkisista hankinnoista annetun direktiivin säännöksiin, joilla varmistetaan 

työlainsäädännön täytäntöönpano ja mahdollistetaan se, että hankintaviranomaiset voivat 

hyödyntää erityissäännöksiä, jotka koskevat suoraan henkilöille tarjottavia sosiaali-, 

terveys- ja muita palveluja; muistuttaa komissiota siitä, että palveluja koskevien 

käyttöoikeussopimusten sääntelyyn liittyy merkittävää arkaluonteisuutta ja että on tarpeen 

säilyttää tarvittava toimintapoliittinen liikkumavara, jotta voidaan vastata julkisen ja 

yksityisen sektorin kumppanuuksia koskeviin epäonnistuneisiin malleihin; 

17. katsoo, että unionin rajojen yli tarjottavien palvelujen vapauttamisen jatkamista koskevia 

neuvotteluja olisi täydennettävä sosiaalista suojelua koskevilla toimenpiteillä, kuten 

minimipalkkajärjestelmillä, kansallisten käytänteiden mukaisesti; toteaa, että tarvitaan 

myös unionin laajuista yhteistyötä, jotta työolojen suhteen noudatettaisiin edelleen sen 

maan työ- ja sosiaalilainsäädäntöä ja työehtosopimuksia, jossa kyseinen palvelu tarjotaan 

ja jossa siis myös työ tehdään; katsoo, että tämä ei saisi rajoittaa suotuisampien 

säännösten tai määräysten noudattamista lainsäädännössä tai sopimuksissa, joita 

sovelletaan lähettävässä maassa; 

18. katsoo, että on varottava heikentämästä hallitusten valmiuksia harjoittaa sosiaalisesti ja 

ympäristöllisesti vastuullista palveluhankintapolitiikkaa, jossa vastataan yhteiskunnan ja 

ympäristön tarpeisiin, ja että näin ollen kaikissa sopimuksissa olisi noudatettava ILO:n 

sopimusta N:o 94 työlausekkeista välikirjoissa, joissa julkinen viranomainen on 

sopimuspuolena; 

19. kannustaa unionin toimielimiä tekemään edelleenkin sosiaalista vaikutuksenarviointia 

koskevia perusteellisia riippumattomia tutkimuksia, joissa keskitytään tarkastelemaan 

palvelukauppasopimuksen mahdollista vaikutusta sosiaaliseen ja työllisyyteen liittyvään 

tilanteeseen EU:ssa ja muissa sopimuspuolissa, mukaan luettuina yleishyödyllisten 

palvelujen ja yleistä taloudellista etua koskevien palvelujen saatavuus, edullisuus, laatu ja 

saavutettavuus sekä näiden palvelujen syrjimätön ja tasapuolinen saanti; kehottaa 

julkistamaan mahdollisen sopimuksen aiheuttamia työpaikkojen menetyksiä/lisäyksiä 

koskevia jatkuvasti päivitettyjä tilastollisia ennusteita, jotta komissio voi toteuttaa oikea-
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aikaisia toimia asianomaisten alueiden tai jäsenvaltioiden tukemiseksi; odottaa lisäksi, että 

käyttöön otetaan valvontajärjestelmä, jotta voidaan ehkäistä kaikkia mahdollisia 

rikkomistapauksia; 

20. katsoo, että EU:n olisi sitouduttava hyvin rajoitetusti mahdollisiin tuleviin määräyksiin 

GATS-sopimuksen tämänhetkisen toimitusmuodon 1 välityksellä, jotta ei heikennetä 

EU:ssa noudatettavia korkeatasoisia työnormeja ja -ehtoja tarjoamalla kolmansissa maissa 

tuotettuja palveluja, erityisesti tieto- ja viestintätekniikan alalla; 

21. toteaa, että olisi purettava sääntelyesteitä, jotta voidaan varmistaa, että korkeatasoista 

pätevyyttä hankkineiden työntekijöiden liikkuvuus voi tarjota etua sekä eurooppalaisille 

yrityksille että eurooppalaisille työntekijöille; toteaa jälleen kerran, kuinka tärkeää on 

varmistaa, ettei palvelukauppasopimus missään tapauksessa haittaa työ- ja sosiaalisten 

normien eikä työntekijöiden toiseen maahan lähettämistä koskevien normien soveltamista; 

22. muistuttaa, että palvelukauppasopimuksen kuljetusalaa koskevien lausekkeiden ei pidä 

aiheuttaa haittaa alan eurooppalaisille työntekijöille; kannustaa komissiota vahvistamaan 

merikuljetuksia koskevat selkeät rajoitukset, jotta voidaan ehkäistä sosiaalista 

polkumyyntiä; 

23. kehottaa määrittelemään selvästi toimitusmuotoa 4 koskevaan liitteen piiriin kuuluvat 

työntekijät; 

24. katsoo, että palvelukauppasopimuksessa on noudatettava täysipainoisesti allekirjoittajien 

oikeutta muuttaa listansa jotakin elementtiä tai peruuttaa se, kuten GATS-sopimuksen 

XXI artiklassa edellytetään; edellyttää, että sopimus ja erityisesti toimitusmuotoa 4 

koskeva liite sisältää määräyksiä, joilla pyritään estämään ulkomaisten työntekijöiden 

oikeuksia polkevat työsuhteet, sekä turvalausekkeen, jonka nojalla 

palvelukauppasopimuksen osapuolet voivat soveltaa kaikkia tarvittavia turvatoimia, jos 

painetta kohdistetaan palkkatasoon kotimaassa, kotimaisten työntekijöiden oikeudet ovat 

uhattuina tai muita sovittuja normeja rikotaan; 

25. kehottaa toteuttamaan lisätoimia julkisten hankintamarkkinoiden avaamiseksi kaikille 

palvelukauppasopimuksesta käytäviin neuvotteluihin osallistuville maille; korostaa 

hankintasopimusten myöntämisen edellyttävän, että yritykset noudattavat ILO:n keskeisiä 

työ- ja sosiaalisia normeja; toteaa, että hankintasopimuksia myönnettäessä perusteena ei 

pitäisi käyttää ainoastaan hintaa mutta että nämä toimenpiteet saa muodostua kaupan 

esteeksi; 

26. korostaa komission toteuttamia toimia, joilla pyritään tekemään neuvotteluista 

mahdollisimman avoimet; vaatii, että Euroopan oikeusasiamiehen TTIP:tä koskevien 

suositusten mukaisesti jatketaan ja vauhditetaan käynnissä olevia pyrkimyksiä parantaa 

neuvottelujen avoimuutta julkistamalla kaikki palvelukauppasopimusta koskevat 

asiakirjat; edellyttää toimenpiteiden toteuttamista, jotta voidaan vahvistaa jatkuvaa ja 

läpinäkyvää yhteyttä kansallisiin parlamentteihin sekä kaikkiin asiaankuuluviin 

ministeriöihin jäsenvaltioissa; painottaa sidosryhmien, kansalaisyhteiskunnan 

organisaatioiden ja työmarkkinaosapuolten ja niiden asiantuntemuksen merkitystä ja 

kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan ne mukaan ja tekemään niiden kanssa 

yhteistyötä tiiviisti palvelukauppasopimuksesta käytävien neuvottelujen aikana, erityisesti 

kun tarkastellaan palvelukauppasopimuksen mahdollisia vaikutuksia työmarkkinoihin; 
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kannustaa kaikkia sidosryhmiä osallistumaan aktiivisesti ja esittämään aloitteita, ottamaan 

esille huolenaiheita ja ongelmia ja antamaan tietoja, jotka ovat neuvottelujen kannalta 

merkityksellisiä, sekä kehottaa komissiota ottamaan paremmin huomioon 

työmarkkinaosapuolilta ja kansalaisyhteiskunnalta saadun palautteen; 

27. katsoo, että maiden olisi voitava edelleen soveltaa taloudellista tarveharkintaa; 

28. pitää valitettavana, että parlamenttia ei kuultu ennen kuin neuvosto hyväksyi 

neuvotteluvaltuudet; katsoo, että tässä menetettiin tilaisuus tehdä neuvotteluista 

mahdollisimman demokraattiset ja ottaa alusta lähtien mukaan ne, joihin 

palvelukauppasopimus todennäköisesti vaikuttaa eniten; 

29. pitää valitettavana, että tällä hetkellä ei ole saatavilla tilastoja eikä tietoa luonnollisten 

henkilöiden liikkuvuudesta (toimitusmuoto 4) jo olemassa olevan palvelukaupan 

yleissopimuksen (GATS) kehyksessä; toteaa, että palvelukauppasopimukseen aiotaan 

sisällyttää samanlainen luku; korostaa, että tähän luokkaan kuuluvien palvelujen tarjoajia on 

valvottava, jotta voidaan välttää kolmansien maiden työntekijöitä koskevat väärinkäytökset ja 

hyväksikäyttö; kehottaa komissiota kiireellisesti keräämään ja esittelemään tietoa siitä, miten 

paljon ja minkä tyyppisiä palveluntarjoajia EU:hun tulee GATS-sopimuksen toimitusmuodon 

4 nojalla ja miten pitkään heidän oleskelunsa kestää; korostaa, että kaikkien tulevien 

toimitusmuotoa 4 koskevien määräysten on koskettava ainoastaan korkeasti koulutettuja 

ammattilaisia eli henkilöitä, jotka ovat suorittaneet yliopistotutkinnon tai vastaavan ylemmän 

korkeakoulututkinnon ja jotka työskentelevät ylemmissä johtotehtävissä, minkä lisäksi heidän 

oleskelullaan EU:ssa on oltava määrätty tarkoitus ja sen on oltava asianmukaisesti 

määritellyn, rajoitetun ajan pituinen ja täytettävä tarkat edellytykset; 

30. edellyttää lisäksi EU:n direktiiviä, jotta voidaan yhdenmukaistaa ja seurata niiden kolmansista 

maista tulevien yksittäisten palveluntarjoajien virtaa, jotka tulevat EU:hun näiden säännösten 

nojalla, jotta voidaan vahvistaa yksittäisten palveluntarjoajien maahantuloa ja oleskelua 

koskevat edellytykset; 

31. korostaa, että jäsenvaltioiden on säilytettävä täysi määräysvalta siihen nähden, 

sitoutuvatko ne toimitusmuotoa 4 koskeviin tuleviin määräyksiin; painottaa lisäksi, että 

kaikki määräyksiin sisällytettävät alat on määritettävä yhdessä ja toimien täysimääräisesti 

yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa; 

32. painottaa, että ennen kuin tehdään uusia sitoumuksia, jotka koskevat maailmanlaajuista 

palvelukauppaa, komission on esitettävä laajamittainen arviointi siitä, miten kaikki 

GATS-sopimuksen tämänhetkiset toimitusmuodot ovat vaikuttaneet talouteen ja 

työmarkkinoihin sopimuksen voimaantulosta alkaen; kehottaa lisäksi komissiota 

esittämään mahdollisimman pian palvelukauppasopimusta koskevan 

vaikutuksenarvioinnin, jossa tarkastellaan työoloja, vilpilliseen kilpailuun liittyviä 

mahdollisia vaikutuksia sekä joillakin aloilla mahdollisesti havaittua hiipumista, joka 

johtuu kolmansista maista peräisin olevan kilpailun lisääntymisestä. 
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