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JAVASLATOK 

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot 

mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 

következő javaslatokat: 

1. hangsúlyozza a nyolc alapvető ILO-egyezménynek a TiSA aláírói általi teljes és tényleges 

ratifikációjának, végrehajtásának és érvényesítésének fontosságát; felszólítja a TiSA 

aláíróit, hogy tartsák be és mozdítsák elő a többi vonatkozó ILO-egyezményt, 

megállapodást és ENSZ-határozatot, többek között az állami szerződéseknél a munkaügyi 

záradékokról szóló egyezményt (C94), a tisztes munka programját és a migráns 

munkavállalók és családtagjaik jogainak védelméről szóló nemzetközi egyezményt; 

2. olyan rendelkezéseket kér, amelyek az elfogadott ILO- és más normákat érvényesíthetővé 

teszik; úgy véli, hogy minden jövőbeni szolgáltatáskereskedelmi megállapodásnak 

tartalmaznia kell egy, az ellenőrzési és végrehajtási mechanizmusokra vonatkozó 

záradékot, hogy elrettentsék a vállalatokat a munkavállalói és a szociális jogok – többek 

között a kollektív megállapodások – megsértésétől, illetve megakadályozzák az ilyen 

jogsértéseket; a munkaügyi rendelkezések tekintetében felmerülő viták esetében kéri, 

hogy e vitákra vitarendezési mechanizmusok vonatkozzanak, és szankciókat is 

alkalmazhassanak, az ILO felügyeleti szerveinek megfelelő figyelembevételével; 

3. kéri, hogy tegyenek lépéseket annak biztosítása érdekében, hogy a TiSA megfelelően és 

jelentősen hozzájáruljon a munkahelyteremtéshez, és ambiciózus szolgáltatáskereskedelmi 

normákat határozzon meg a 21. század legfőbb kérdéseire, nevezetesen az egyes 

tagállamokban szűnni nem akaró foglalkoztatási válságra, a növekvő egyenlőtlenségekre, 

a fiatalok munkanélküliségére és más szociális kihívásokra kiterjedően, és mozdítsa elő a 

munkaügyi és a környezetvédelmi normák magasabb szintű védelmét, küzdjön a szociális 

dömping valamennyi formája ellen, és biztosítsa a megkülönböztetés tilalmának 

betartását; 

4. megjegyzi, hogy a szolgáltatási ágazat jelentős szerepet tölt be az uniós gazdaságban, 

mivel a gazdasági tevékenység 70%-át és az új munkahelyek 90%-át adja; ugyanakkor 

elismeri, hogy világszinten a növekedés 90%-a az EU-n kívül valósul meg, ezért 

hangsúlyozza annak döntő fontosságát, hogy a szerződés aláírói számára új piacra jutási 

lehetőségeket, a szolgáltatók számára pedig tisztességes, megkülönböztetésmentes és 

egyenlő bánásmódot biztosítsanak; emlékeztet arra, hogy a szolgáltatási ágazat 

kulcsszerepet játszik a magas képzettséget igénylő munkahelyek Unión belüli 

létrehozásában; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy biztosítsák, hogy a megállapodás 

teljesítse az uniós munkahelyteremtés fellendítése terén benne rejlő potenciált; úgy véli, 

hogy a megállapodásnak biztosítania kell a bevett normák megerősítését és javítását annak 

érdekében, hogy azok multilaterális szinten még szélesebb körben bevetté váljanak; 

5. hangsúlyozza, hogy egy kiegyensúlyozott megállapodás aláírása e tekintetben jelentős 

lehetőségeket rejtene magában a fenntartható és inkluzív növekedés és a magas 

képzettséget igénylő új munkahelyek létrejötte tekintetében; elvárja, hogy a kifejezetten a 

kkv-k esetében fennálló akadályokat különösen vegyék figyelembe, főként azért, mert a 

kkv-k hozzák létre a legtöbb munkahelyet; 
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6. hangsúlyozza, hogy a TiSA által az európai vállalatok nemzetközivé válása terén képviselt 

potenciális lehetőségeket a munkavállalóknak az új környezethez való alkalmazkodását 

segítő hiteles politikáknak kell kísérnie; hangsúlyozza, hogy az EU olyan finanszírozási 

mechanizmusokat hozott létre – például az Európai Szociális Alapot –, amelyek e 

lépéseket kísérhetnék; 

7. kéri, hogy ha a végleges szolgáltatáskereskedelmi megállapodás valamely eleme 

veszélyezteti az e területekkel kapcsolatos normákat vagy azokkal ellentétes, a 

konzultáció vagy a döntéshozatal lehetővé tétele érdekében haladéktalanul tájékoztassák a 

Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot; 

8. hangsúlyozza, hogy a mobilitás fokozását magas szociális és munkaügyi normáknak kell 

kísérniük annak biztosítása érdekében, hogy a munkavállalókat megvédjék a 

kizsákmányolással szemben; különös aggodalmát fejezi ki az összetett, határokon átnyúló 

alvállalkozói láncok miatt, amelyek esetében kezd nagyon nehézzé válni a megfelelés 

biztosítása és ellenőrzése; hangsúlyozza, hogy a munkaügyi felügyeletekre és a 

szakszervezetekre kulcsfontosságú szerep hárul a visszaélések megelőzésében és nyomon 

követésében; kéri az adatokhoz való határokon átnyúló hozzáférés hatékonyabbá tételét az 

Unión belül; 

9. felszólítja ezért a Bizottságot, hogy fontolja meg egy olyan uniós jogszabályjavaslat 

előterjesztését, amely biztosítja a felelősséget, különösen a hosszú alvállalkozói 

láncokban, és úgy véli, hogy ennek a felelősségnek vonatkoznia kell a harmadik országok 

vállalkozásaira, illetve e vállalkozások tekintetében végrehajthatónak kell lenne; 

10. hangsúlyozza, hogy a munkaügyi ellenőrzések különösen kihívást jelentenek az olyan 

vállalkozások ellenőrzésekor, amelyek migráns munkavállalókat, valamint az EU-ból és 

harmadik országokból kiküldött munkavállalókat alkalmaznak; arra sürgeti a tagállamokat 

ezzel összefüggésben, hogy erősítsék meg munkaügyi felügyeleti személyzeti 

állományukat és erőforrásaikat, továbbá hogy érjék el az ILO ajánlásainak megfelelően a 

10 000 munkavállalóra jutó egy munkaügyi felügyelő célkitűzését; 

11. sürgeti az Európai Bizottságot, hogy kövesse azt a szociális célkitűzést, amelyet a 

szolgáltatáskereskedelmi megállapodás tárgyalásai során „munkaügyi záradék” 

formájában maga határozott meg; emlékeztet arra, hogy a szolgáltatásminőség biztosítása 

érdekében a garantálni kell az európai és nemzeti szintű szociális és munkaügyi 

jogszabályok rendelkezéseit, valamint a kollektív szerződéseket és a szociális normákat; 

emlékeztet arra, hogy nem érheti negatív hatás a tagállamok és adott esetben az EU 

szociális és foglalkoztatási politikáit és foglalkoztatási feltételeit; 

12. ezzel összefüggésben felszólít a munkaügyi normáknak a kereskedelemmel kapcsolatos 

nem vámjellegű vagy technikai akadályok köréből való kizárására, valamint a szociális 

partnereknek a szabályozási együttműködés folyamatába történő – kiegyensúlyozott 

képviselet melletti – bevonására annak biztosítása érdekében, hogy a szabályozási 

együttműködés ne korlátozza a kormányok és az Európai Parlament azon jogát, hogy 

közérdekből jogszabályokat alkossanak, és ne eredményezze a szabályozás 

megszigorításától való vonakodást vagy a – többek között a munkahelyi egészségre és 

biztonságra vonatkozó – munkaügyi normák gyengülését; 

13. úgy véli, hogy minden munkavállalónak származási országától függetlenül munkahelyén a 
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hazai munkavállalókkal azonos jogokat és feltételeket kell biztosítani ; úgy véli továbbá, 

hogy minden jövőbeni szolgáltatáskereskedelmi megállapodásnak tartalmaznia kell egy 

záradékot, amely megakadályozza a vállalkozásokat abban, hogy a kollektív 

szerződésekkel és munkaügyi vitákkal kapcsolatos tárgyalásokon a szervezett fellépéshez 

való jogot harmadik országokból származó munkavállalók alkalmazása révén kijátsszák 

vagy meggyengítsék; 

14. felhív lépések megtételére annak érdekében, hogy az EUMSZ 14. és 106. cikkével, 

valamint az EUSZ 26. jegyzőkönyvével összhangban zárják ki a megállapodás hatálya 

alól a jelenlegi és jövőbeli általános érdekű szolgáltatásokat és általános gazdasági érdekű 

szolgáltatásokat (ideértve többek között a vízzel, az egészségüggyel kapcsolatos és a 

szociális szolgáltatásokat, a szociális biztonsági rendszereket és az oktatást), biztosítsák az 

európai, nemzeti és helyi hatóságok ahhoz való jogának csorbítatlan megőrzését, hogy 

intézkedéseket vezessenek be, fogadjanak el, tartsanak fenn vagy vonjanak vissza a 

közszolgáltatásokkal kapcsolatos megbízásokra, azok megszervezésére, finanszírozására 

és nyújtására vonatkozóan, a közszolgáltatások nyújtásának és finanszírozásának módjától 

függetlenül, valamint biztosítsák a szociális biztonsági rendszerek kizárását a 

tárgyalásokból; 

15. kéri ezen felül, hogy sem az automatikus beemelési, sem pedig a felfüggesztési záradékok 

ne érintsék a piaci hozzáféréssel és a nemzeti bánásmóddal kapcsolatos kötelezettségeket; 

16. annak garantálására kéri a Bizottságot, hogy alkalmazhassanak ökológiai és szociális 

kritériumokat – többek között a nemek közötti egyenlőség kritériumát – a közbeszerzési 

szerződések odaítélésekor; kitart amellett, hogy a kereskedelmi megállapodások 

semmilyen körülmények között nem érinthetik a közbeszerzésről szóló irányelv 

rendelkezéseit, amelyek biztosítják a munkajog érvényesítését és lehetővé teszik az 

ajánlatkérők számára az egyén számára közvetlenül nyújtott szociális, egészségügyi és 

egyéb szolgáltatásokra vonatkozó egyedi rendelkezések alkalmazását; emlékezteti a 

Bizottságot a szolgáltatási koncessziók szabályozásával kapcsolatos rendkívül érzékeny 

kérdésekre és arra, hogy meg kell őrizni a szakpolitika azon képességét, hogy reagálni 

tudjon a köz- és magánszféra közötti partnerség sikertelen modelljeire; 

17. úgy véli, hogy az uniós határokon át nyújtott szolgáltatások további liberalizációjáról 

szóló tárgyalásokat szociális védelmi intézkedéseknek kell kísérniük, például a nemzeti 

gyakorlatoknak megfelelő minimális jövedelmi rendszereknek, valamint uniós szintű 

együttműködésnek a szolgáltatás nyújtása és ekképp a munkavégzés helye szerinti ország 

vonatkozó munkaügyi és szociális jogszabályainak, valamint kollektív szerződéseinek 

megfelelő  munkafeltételek fenntartása érdekében; úgy véli, hogy mindez nem sértheti a 

küldő országban alkalmazandó jogszabályokban vagy szerződésekben foglalt kedvezőbb 

rendelkezéseket; 

18. úgy véli, hogy nem szabad veszélyeztetni a kormányok azon képességét, hogy társadalmi 

és környezetvédelmi igényekkel foglalkozó, felelős szolgáltatásokra irányuló 

közbeszerzési politikákat fogadjanak el, valamint hogy minden későbbi megállapodásnak 

tiszteletben kell tartania az ILO állami szerződések munkaügyi záradékairól szóló, 94. sz. 

egyezményét; 

19. arra ösztönzi az európai intézményeket, hogy továbbra is végezzenek független és 

mélyreható társadalmi hatásvizsgálatokat, amelyek a szolgáltatáskereskedelmi 
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megállapodás által az EU-ban és a megállapodás más részes felei esetében fennálló 

társadalmi és foglalkoztatási helyzetre – többek között az általános érdekű és az általános 

gazdasági érdekű szolgáltatások rendelkezésre állására, megfizethetőségére, minőségére, 

hozzáférhetőségére, valamint az e szolgáltatásokhoz való megkülönböztetésmentes, 

egyenlő hozzáférésre – irányulnak; kéri, hogy az álláshelyeknek a potenciális 

megállapodás által okozott elvesztésére és létrehozására vonatkozó statisztikai 

előrejelzéseket tegyék közzé és folyamatosan frissítsék annak érdekében, hogy az érintett 

tagállamok támogatása érdekében a Bizottság időben közbe tudjon lépni; felszólít továbbá 

egy ellenőrzési rendszer létrehozására a normák megsértésének megelőzése érdekében; 

20. úgy véli, hogy az EU-nak rendkívül korlátozott kötelezettségvállalásokat szabad tennie a 

GATS 1. szolgáltatásnyújtási módján keresztül megvalósítandó jövőbeni rendelkezésekre 

vonatkozóan, hogy ne ássa alá a magas szintű munkaügyi normákat és feltételeket az EU-

ban harmadik országokból származó szolgáltatások nyújtásával, különösen az IKT-ágazat 

tekintetében; 

21. csökkenteni kell a szabályozási akadályokat annak biztosítása érdekében, hogy a magasan 

képzett munkavállalók mobilitása az európai vállalkozások és az európai munkavállalók 

számára egyaránt előnyökkel járjon; ismét hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a 

szolgáltatáskereskedelmi megállapodás semmilyen körülmények között ne akadályozza a 

hatályos foglalkoztatási és szociális normák alkalmazását, a munkavállalók kiküldetésére 

vonatkozó normákat is ideértve; 

22. rámutat arra, hogy a szolgáltatáskereskedelmi megállapodás közlekedési ágazatra 

vonatkozó záradékai nem érinthetik hátrányosan az ágazat európai munkavállalóit; 

ösztönzi a Bizottságot, hogy a szociális dömping megakadályozása érdekében határozzon 

meg egyértelmű korlátozásokat a kabotázsra vonatkozóan; 

23. kéri a 4. szolgálgatásnyújtási módról szóló melléklet szerinti munkavállalók egyértelmű 

meghatározását; 

24. úgy véli, hogy a megállapodásnak teljes mértékben tiszteletben kell tartania az aláíró 

ahhoz való jogát, hogy a GATS rendelet XXI. cikkében rögzítettek szerint listáján 

valamely elemet módosítson vagy visszavonjon; elvárja, hogy a megállapodás – és 

különösen a 4. szolgáltatásnyújtási módról szóló melléklet – a külföldi munkavállalók 

kizsákmányoló foglalkoztatásának megelőzését célzó rendelkezéseket, valamint olyan 

biztonsági záradékot tartalmazzon, amely lehetővé teszi a szolgáltatáskereskedelmi 

megállapodás részes felei számára a szükséges biztosítékok alkalmazását abban az 

esetben, ha nyomás alá kerülnek a hazai bérek, ha a belföldi munkavállalók jogai 

veszélybe kerülnek, vagy ha más elfogadott normákat megsértenek; 

25. kéri, hogy tegyenek további lépéseket a közbeszerzési piac megnyitására a 

szolgáltatáskereskedelmi megállapodás tárgyalásaiban részt vevő valamennyi országban; 

hangsúlyozza, hogy a szerződések odaítéléséhez a vállalatoknak be kell tartaniuk az ILO 

alapvető munkaügyi és szociális normáit; úgy véli, hogy a szerződéseket nem szabad 

kizárólag az ár alapján odaítélni, de az ilyen intézkedések nem funkcionálhatnak 

kereskedelmi akadályként; 

26. kiemeli azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a Bizottság a tárgyalások lehető legnagyobb 

fokú átláthatósága érdekében tesz; kéri azonban, hogy az európai ombudsman TTIP-re 
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vonatkozó ajánlásaival összhangban folytassák és fokozzák a tárgyalások átláthatóságának 

növelésére irányuló erőfeszítéseket a TiSA szempontjából releváns dokumentumok 

közzététele révén; kéri, hogy tegyenek intézkedéseket a nemzeti parlamentekkel és 

tagállami szinten az összes érintett minisztériummal való folyamatos és átlátható 

kapcsolattartás megerősítése érdekében; hangsúlyozza az érdekelt felek, a civil társadalmi 

szervezetek és a szociális partnerek, illetve ezek szakértelmének fontosságát, és felszólítja 

a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a szolgáltatáskereskedelmi megállapodás 

tárgyalásaiba vonják be őket és a tárgyalások során folytassanak szoros együttműködést 

velük, különösen azon lehetséges hatások tekintetében, amelyeket valamely 

szolgáltatáskereskedelmi megállapodás a munkaerőpiacra gyakorolhat; ösztönzi az összes 

érdekelt felet, hogy vegyenek részt aktívan a tárgyalásokban és terjesszenek elő 

kezdeményezéseket, vessék fel az aggodalomra okot adó és a problémás kérdéseket, 

valamint bocsássák rendelkezésre a tárgyalásokhoz kapcsolódó információkat, sürgeti 

továbbá a Bizottságot, hogy nagyobb mértékben vegye figyelembe a szociális partnerektől 

és a civil társadalomtól érkező észrevételeket; 

27. úgy véli, hogy meg kell őrizni azt a lehetőséget, hogy az országok gazdasági 

szükségleteket vizsgáló teszteket alkalmazzanak; 

28. sajnálja, hogy a Tanács nem konzultált a Parlamenttel, mielőtt elfogadta volna a 

meghatalmazást; úgy véli, ez egy elszalasztott lehetőség a tárgyalások lehető 

legdemokratikusabbá tételére és a TiSA által várhatóan leginkább érintettek kezdetektől 

fogva történő bevonására; 

29. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a szolgáltatások kereskedelméről szóló – már hatályos – 

általános egyezményben (GATS) a természetes személyek mozgására (4. szolgáltatásnyújtási 

mód) vonatkozóan jelenleg nem állnak rendelkezésre statisztikák és adatok; tudomásul veszi, 

hogy a TiSA-ba hasonló fejezetet szándékoznak belefoglalni; hangsúlyozza a szolgáltatók e 

kategóriája nyomon követésének fontosságát a harmadik országbeli munkavállalókkal 

szembeni visszaélések és kizsákmányolásuk elkerülése érdekében; felszólítja a Bizottságot, 

hogy sürgősen gyűjtsön adatokat és nyújtson tájékoztatást a GATS 4. szolgáltatásnyújtási 

módja keretében az EU-ba belépő szolgáltatók számáról és típusáról, többek között 

tartózkodásuk időtartamáról; hangsúlyozza, hogy a 4. szolgáltatásnyújtási módra vonatkozó 

bármely jövőbeli rendelkezés csak magasan képzett szakemberekre, azaz az egyetemi 

diplomával vagy azzal egyenértékű mesterfokozatú végzettséggel rendelkező, felsővezetői 

pozícióban alkalmazott személyekre vonatkozhat; e személyek kifejezett céllal, jól 

meghatározott, korlátozott időtartamig, pontosan meghatározott feltételek mellett 

tartózkodhatnak az EU-ban; 

30. kéri ezenkívül, hogy – az egyes szolgáltatók belépési és tartózkodási feltételeinek 

megállapítása érdekében – uniós irányelv révén hangolják össze és kövessék nyomon a 

harmadik országból érkező egyéni szolgáltatóknak az Unióba való, e rendelkezések alapján 

történő belépését; 

31. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak meg kell őrizniük teljes szuverenitásukat annak 

megállapításával kapcsolatban, hogy elkötelezik-e magukat a 4. szolgáltatásnyújtási 

módra vonatkozó bármilyen további rendelkezés mellett; hangsúlyozza továbbá, hogy az e 

rendelkezésekben foglalt minden ágazatot a szociális partnerekkel teljes 

együttműködésben kell meghatározni; 
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32. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak – mielőtt bármilyen új kötelezettséget vállalna a 

globális szolgáltatáskereskedelemben – átfogó értékelést kell előterjesztenie arról, hogy a 

GATS-ban jelenleg szereplő szolgáltatásnyújtási módok hatálybalépésük óta milyen hatást 

gyakoroltak a gazdaságra és a munkaerőpiacra; továbbá felszólítja a Bizottságot, hogy a 

lehető legrövidebb időn belül terjesszen elő egy, a szolgáltatáskereskedelmi 

megállapodásra vonatkozó hatásvizsgálatot a munkakörülményekre, a tisztességtelen 

verseny tekintetében esetlegesen felmerülő hatásokra, valamint bizonyos ágazatokban a 

harmadik országokból érkező megnövekedett verseny miatti bármely esetleges 

visszaesésre vonatkozóan. 
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