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IEROSINĀJUMI 

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās 

tirdzniecības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzsver, cik svarīgi, ka pakalpojumu tirdzniecības nolīguma (TiSA) parakstītājvalstis pilnīgi 

un efektīvi ratificē, ievieš un īsteno Starptautiskās Darba organizācijas astoņas 

pamatkonvencijas; aicina TiSA parakstītājvalstis nodrošināt atbilstību arī citām SDO 

konvencijām, nolīgumiem un ANO rezolūcijām, kas ietver Darba tiesību klauzulu 

konvenciju (C94), pienācīgas kvalitātes nodarbinātības programmu un Starptautisko 

konvenciju par visu migrējošo darba ņēmēju un viņu ģimenes locekļu tiesību aizsardzību, 

bet ne tikai šos dokumentus, kā arī veicināt to īstenošanu; 

2. aicina pieņemt noteikumus, ar kuru palīdzību tiktu īstenoti SDO un citi standarti, par 

kuriem panākta vienošanās;  uzskata, ka turpmākajos pakalpojumu tirdzniecības 

nolīgumos ir jāiekļauj klauzula par kontroles īstenošanas mehānismiem, lai uzņēmumus 

atturētu un neļautu tiem pārkāpt darba un sociālās tiesības, tostarp koplīgumus; strīdu 

gadījumos, kuros skartas darba tiesību normas, prasa tos atrisināt saskaņā ar strīdu 

izšķiršanas mehānismu, tostarp paredzot iespēju noteikt sankcijas un pienācīgi ņemot vērā 

SDO uzraudzības iestādes; 

3. aicina īstenot pasākumus, lai nodrošinātu to, ka ar TiSA palīdzību taisnīgā un ievērojamā 

veidā tiktu sekmēta darbvietu izveide un lai tajā tiktu noteikti augsti pakalpojumu 

tirdzniecības standarti, kas aptvertu galvenos 21. gadsimta problēmjautājumus, jo īpaši 

joprojām aktuālo darbvietu krīzi dažās dalībvalstīs, aizvien lielāko nevienlīdzību, jauniešu 

bezdarbu un citas sociālās problēmas, kā arī veicināta augstāka līmeņa darba un vides 

standartu ievērošana, visu sociālā dempinga veidu apkarošana un nodrošināta 

diskriminācijas aizlieguma ievērošana; 

4. konstatē lielo nozīmi, kāda pakalpojumu nozarei ir ES ekonomikā, jo tajā tiek veikti 70 % 

kopējās ekonomiskās darbības un tiek radīti 90 % jauno darbvietu; tajā pašā laikā atzīst, 

ka 90 % pasaules izaugsmes patlaban notiek ārpus ES, un tādēļ izceļ jauno tirgus 

pieejamības iespēju nodrošināšanas izšķirošo nozīmi no līguma parakstītājvalstu viedokļa 

un godīgas, vienlīdzīgas un taisnīgas attieksmes garantēšanas neatsveramo nozīmi no 

pakalpojumu sniedzēju viedokļa; atgādina par lielo nozīmi, kāda pakalpojumu sfērai ir 

augsta kvalifikācijas līmeņa darbvietu radīšanā ES; uzsver to, cik svarīgi ir nodrošināt to, 

lai šis nolīgums praksē palīdzētu veicināt darbvietas ES; uzskata, ka tam būtu jānodrošina 

arī spēkā esošo standartu pastiprināšana un uzlabošana, lai tos plašāk noteiktu 

daudzpusējā līmenī; 

5. uzsver izaugsmes un jaunu augsta kvalifikācijas līmeņa darbvietu radīšanas potenciālu, 

kāds ir līdzsvarota nolīguma parakstīšanai; sagaida, ka jo īpaši tiks ņemtas vērā konkrētās 

grūtības, ar kurām saskaras MVU, jo šie uzņēmumi ir lielākie darbvietu radītāji; 

6. uzsver, ka iespējas, kādas TiSA paver no Eiropas uzņēmumu starptautiskās darbības 

izvēršanas viedokļa, ir jāizmanto, vienlaikus īstenojot iedarbīgas politikas nostādnes par 

darba ņēmēju pielāgošanos šiem jaunajiem apstākļiem; uzsver to, ka ES ir paredzējusi 

finansējuma mehānismus, piemēram, Eiropas Sociālo fondu, ar kuriem var papildināt 

minētos pasākumus; 
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7. prasa nekavējoties informēt tā Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju nolūkā 

apspriesties vai pieņemt lēmumus gadījumos, kad TiSA galīgās redakcijas normas apdraud 

šīs jomas standartus vai pretrunā ar tiem; 

8. uzsver, ka lielāka mobilitāte ir jānodrošina, ievērojot augstus sociālos un darba tiesību 

standartus, lai panāktu to, ka darba ņēmējus aizsargā pret ekspluatāciju; ir īpaši nobažījies 

par pārrobežu apakšuzņēmuma līgumu sarežģīto ķēžu ietekmi, jo tajās kļūst ļoti grūti 

nodrošināt atbilstību tiesību normām un uzraudzīt to; uzsver, ka darba inspekcijām un 

arodbiedrībām ir īpaši svarīga loma pārkāpumu novēršanā un uzraudzīšanā; aicina 

nodrošināt ES efektīvāku pārrobežu piekļuvi datiem; 

9. tādēļ prasa, lai Komisija apsvērtu ES tiesību akta ierosināšanu, ar ko jo īpaši tiktu 

nodrošināta garo apakšuzņēmuma līgumu ķēžu dalībnieku atbildība, un uzskata, ka šāda 

atbildība ir jāattiecina arī uz trešo valstu uzņēmumiem un no tiem tā arī jāpieprasa; 

10. uzsver to, ka darba inspekcijām ir īpašas grūtības uzraudzīt uzņēmumus, kuros nodarbināti 

darba ņēmēji imigranti un no ES dalībvalstīm un trešām valstīm norīkotie darba ņēmēji; 

šajā sakarībā mudina dalībvalstis palielināt darba inspekcijas personālu un tai pieejamos 

resursus un sasniegt SDO ieteikto mērķi, kas paredz viena inspektora nodrošināšanu uz 

katriem 10 000 darbiniekiem; 

11. mudina Komisiju turpināt tā sociālā mērķa sasniegšanu, kuru tā noteica TiSA sarunās, 

iekļaujot darba ņēmēju klauzulu; atgādina par to, ka ir jāgarantē gan to sociālo un darba 

tiesību aktu noteikumu, kas pieņemti Eiropas un dalībvalstu līmenī, gan koplīgumu un 

sociālo standartu ievērošana, lai nodrošinātu pakalpojumu kvalitāti; atgādina, ka nedrīkst 

negatīvi ietekmēt dalībvalstu un attiecīgā gadījumā arī ES sociālo un nodarbinātības 

politiku; 

12. šajā sakarībā aicina izslēgt darba standartus no tirdzniecības šķēršļu, kas nav saistīti ar 

tarifiem, un tehnisko šķēršļu jēdziena un regulatīvās sadarbības procesā iekļaut sociālos 

partnerus, nodrošinot līdzsvarotu pārstāvību, lai novērstu to, ka regulatīvā sadarbība 

ierobežo valdību un Eiropas Parlamenta tiesības pieņemt tiesību aktus sabiedrības interešu 

vārdā un izraisa likumdošanas sastingumu vai darba standartu, tostarp pie veselības un 

drošības standartu mazināšanos; 

13. uzskata, ka visiem darba ņēmējiem neatkarīgi no viņu izcelsmes valsts ir jāspēj izmantot 

tās pašas tiesības un strādāt tādos pašos nodarbinātības apstākļos, kā darba vietas valsts 

valstspiederības darba ņēmējiem; turklāt uzskata, ka ikvienā turpmāk noslēdzamā 

pakalpojumu tirdzniecības nolīgumā ir jāiekļauj klauzula, saskaņā ar kuru uzņēmumiem 

būtu aizliegts apiet vai sabotēt tiesības uz kolektīvo rīcību, koplīguma sarunu un strīdu par 

darba tiesībām laikā izmantojot trešo valstu darba ņēmējus; 

14. aicina saskaņā ar LESD 14. un 106. pantu, kā arī ar LES 26. protokolu izslēgt no 

nolīguma darbības jomas pašreizējos un turpmākos vispārējas nozīmes pakalpojumus, kā 

arī vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumus (tostarp arī ūdensapgādes, 

atkritumu apsaimniekošanas, veselības aprūpes un sociālos pakalpojumus, sociālā 

nodrošinājuma sistēmas un izglītību), lai nodrošinātu, ka Eiropas, valsts un vietējās 

pārvaldes iestādes pilnībā patur tiesības ieviest, pieņemt, saglabāt vai atcelt visus 

pasākumus attiecībā uz sabiedrisko pakalpojumu pasūtīšanu, organizēšanu, finansēšanu un 

sniegšanu neatkarīgi no tā, kā šie sabiedriskie pakalpojumi tiek sniegti vai finansēti, un 



 

AD\1080496LV.doc 5/8 PE567.760v02-00 

 LV 

nodrošināt, ka no sarunām tiek izslēgtas sociālā nodrošinājuma sistēmas; 

15. turklāt prasa nodrošināt, lai attiecībā uz saistībām par piekļuvi tirgum un valsts režīma 

saistībām netiktu piemērota nedz „sprūdrata“ (ratchet) klauzula, nedz  neatgriezeniskuma 

(standstill) klauzula; 

16. prasa Komisijai nodrošināt to, lai, piešķirot publiskā iepirkuma līgumus, varētu piemērot 

vides un sociālos kritērijus, tostarp dzimumu līdztiesības kritēriju; uzstāj, ka tirdzniecības 

nolīgumi nekādā ziņā nedrīkstētu ietekmēt Publiskā iepirkuma direktīvas normas, ar 

kurām nodrošina darba tiesību īstenošanu un pateicoties kurām līgumslēdzējas iestādes 

drīkst izmantot īpašus noteikumus, kas reglamentē sociālos, veselības un citus 

pakalpojumus, kurus attiecīgajai personai sniedz nepastarpināti; atgādina Komisijai par 

pakalpojumu koncesiju regulējuma jautājuma lielo jutīgumu un par vajadzību saglabāt 

politisko rīcības brīvību, lai reaģētu uz neveiksmīgajiem publiskās un privātās partnerības 

modeļiem; 

17. uzskata, ka sarunas par turpmāku ES pārrobežu pakalpojumu liberalizāciju jāpapildina ar 

sociālās aizsardzības pasākumiem, piemēram, minimālo ienākumu shēmām, saskaņā ar 

valsts īstenojamo praksi, un ar sadarbību visā ES nolūkā nodrošināt darba nosacījumus 

atbilstoši attiecīgajiem tās valsts darba un sociālo tiesību aktiem, kā arī kolektīvajiem 

darba līgumiem, kurā pakalpojumus sniedz un līdz ar to arī veic darbu; uzskata, ka tam 

nevajadzētu skart labvēlīgākus tiesību aktu noteikumus vai nolīgumus, kurus piemēro 

nosūtītājvalstī; 

18. uzskata, ka nedrīkst negatīvi ietekmēt valdību spēju pieņemt pakalpojumu iepirkuma 

politikas nostādnes, kurās ir ņemti vērā sociālie un vides faktori un ar kurām risina 

sabiedrības un vides vajadzības, un līdz ar to visos nolīgumos ir jāievēro SDO 

94. konvencija par darba tiesību klauzulām publiskajos līgumos; 

19. mudina Eiropas iestādes turpināt visaptveroša sociālās ietekmes novērtējuma pētījumu 

veikšanu, kurā galvenā uzmanība tiktu pievērsta iespējamajai TiSA ietekmei uz sociālo un 

nodarbinātības situāciju ES un uz citiem nolīguma partneriem, tostarp uz vispārējas 

nozīmes un vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu pieejamību, saprātīgu 

cenu, kvalitāti, izmantojamību un piekļuves tiem vienlīdzību, nepieļaujot diskrimināciju; 

aicina publicēt nemitīgi atjauninātās statistikas prognozes par darbvietu zaudējumiem un 

darbvietu izveidi, ko izraisītu iespējamais nolīgums, lai Komisija varētu savlaicīgi rīkoties 

nolūkā atbalstīt cietušos reģionus vai dalībvalstis; turklāt aicina izveidot uzraudzības 

sistēmu, lai novērstu jebkādus pārkāpumus; 

20. uzskata, ka ES attiecībā uz turpmākajiem noteikumiem, kas tiks pieņemti Vispārējās 

vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību (GATS) 1. režīma ietvaros, būtu jāuzņemas ļoti 

ierobežots saistību apjoms, lai negatīvi neietekmētu ES spēkā esošos augstos darba 

standartus un apstākļus, kas ciestu, ja pakalpojumi tiktu sniegti no trešām valstīm, jo īpaši 

informāciju un sakaru tehnoloģiju jomā; 

21. būtu jāsamazina regulatīvie šķēršļi, lai nodrošinātu, ka augsti kvalificētu darba ņēmēju 

mobilitāte sniegtu priekšrocības ne tikai Eiropas uzņēmumiem, bet arī Eiropas darba 

ņēmējiem; atkārto, cik svarīgi ir nodrošināt, lai TiSA nekādā gadījumā nekavētu 

nodarbinātības un sociālo standartu, tostarp darba ņēmēju norīkošanas standartu, 

piemērošanu; 
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22. atgādina, ka TiSA normas, kas reglamentē transporta nozari, nedrīkst pasliktināt šajā 

nozarē strādājošo Eiropas darba ņēmēju stāvokli; mudina Komisiju noteikt precīzus 

ierobežojumus kabotāžas jomā, lai nepieļautu nekādu sociālo dempingu; 

23. prasa, lai pielikumā par 4. režīmu tiktu precīzi definēts darba ņēmēju jēdziens; 

24. uzskata, ka nolīgumā ir pilnībā jārespektē parakstītājvalsts tiesības grozīt vai izslēgt kādu 

elementu no tās izstrādātā saraksta, kā noteikts Vispārējā vienošanās dokumenta par 

pakalpojumu tirdzniecību (GATS) XXI pantā; sagaida, ka nolīgumā un jo īpaši tā 

pielikumā par 4. režīmu, iekļaus noteikumus, kuru mērķis ir novērst ekspluatējošas darba 

attiecības ar ārvalstu darba ņēmējiem, un drošības klauzulu, saskaņā ar kuru TiSA 

dalībvalstis drīkstēs piemērot vajadzīgas aizsardzības normas, ja uz šo dalībvalstu algām 

tiek izdarīts spiediens, tiek apdraudētas šo valstu darba ņēmēju tiesības vai tiek pārkāpti 

standarti, par kuriem panākta vienošanās; 

25. prasa veikt turpmākos pasākumus, ar kuriem atver publiskā iepirkuma tirgu visās valstīs, 

kas piedalās sarunās par TiSA; uzsver — lai uzņēmumiem piešķirtu līgumu slēgšanas 

tiesības, tiem jāievēro SDO galvenie darba un sociālie standarti; uzskata, ka līgumu 

slēgšanas tiesības nedrīkstētu piešķirt, pamatojoties tikai uz cenu, taču šādi pasākumi 

nevar būt veids, kā noteikt šķērsli tirdzniecībai; 

26. uzsver Eiropas Komisijas centienus sarunas padarīt, cik vien iespējams pārredzamas; 

tomēr aicina īstenot un pastiprināt nepārtrauktus centienus atbilstoši Eiropas Ombuda 

ieteikumiem par TTIP, lai uzlabotu sarunu pārredzamību, publiskojot visus no TiSA 

viedokļa svarīgos dokumentus; aicina veikt pasākumus, lai pastiprinātu nepārtrauktu un 

pārredzamu valsts parlamentu un visu attiecīgo ministriju iesaistīšanu ES dalībvalstu 

līmenī; uzsver, cik svarīgas ir ieinteresētās puses, pilsoniskās sabiedrības organizācijas un 

sociālie partneri un to speciālās zināšanas, un aicina Komisiju un dalībvalstis tos iesaistīt 

un cieši sadarboties ar tiem visā sarunu par TiSA periodā, jo īpaši attiecībā uz iespējamām 

sekām, kādas jebkuram pakalpojumu tirdzniecības nolīgumam var būt darba tirgū; mudina 

visas ieinteresētās puses aktīvi piedalīties un nākt klajā ar iniciatīvām, paust bažas, 

iepazīstināt ar problemātiskajiem jautājumiem un sniegt informāciju, kas attiecas uz 

sarunām, un mudina Komisiju vairāk ņemt vērā sociālo partneru un pilsoniskās 

sabiedrības ieguldījumu; 

27. uzskata par nepieciešamu saglabāt iespēju valstīm veikt ekonomisko vajadzību pārbaudes; 

28. pauž nožēlu, ka ar Parlamentu neapspriedās pirms pilnvaru pieņemšanas Padomē; uzskata, 

ka līdz ar to ir zaudēta iespēja sarunas padarīt pēc iespējas demokrātiskas un jau no pašas 

sākuma iesaistīt tos, ko TiSA varētu ietekmēt visvairāk; 

29. pauž nožēlu par pašreizējo statistikas un datu trūkumu attiecībā uz fizisko personu 

pārvietošanos (4. režīms), kas ir paredzētai jau spēkā esošajā Vispārējā vienošanās par 

pakalpojumu tirdzniecību (GATS); konstatē ieceri TiSA tekstā iekļaut līdzīgu nodaļu; uzsver, 

cik svarīgi ir nodrošināt šīs pakalpojumu sniedzēju kategorijas pārredzamību, lai novērstu 

ļaunprātīgu attieksmi pret trešo valstu valstspiederīgajiem un viņu ekspluatāciju, aicina 

Komisiju steidzami apkopot un iesniegt informāciju par to pakalpojumu sniedzēju skaitu un 

veidu, tostarp par viņu uzturēšanās ilgumu, kuri ieceļo ES saskaņā ar GATS 4. režīmu; uzsver, 

ka visām turpmākajām 4. režīma normām ir jāattiecas tikai uz augsti kvalificētiem 

profesionāļiem, proti, personām, kurām ir universitātes grāds vai līdzvērtīgs maģistra grāds un 
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kas ieņem augstākos vadības amatus, un ka viņu uzturēšanās ES ir saistīta ar konkrētu mērķi, 

tai jābūt noteiktai un ierobežotam laikā un jābūt izpildītiem ar to saistītajiem konkrētiem 

nosacījumiem; 

30. turklāt prasa, lai tiktu pieņemta ES direktīva, ar kuras palīdzību tiktu harmonizēta un 

uzraudzīta to trešo valstu individuālo pakalpojumu sniedzēju pārvietošanās, kas ES ierodas, 

pamatojoties uz minētajām normām, lai noteiktu individuālo pakalpojumu sniedzēju 

ieceļošanas un uzturēšanās kritērijus; 

31. uzsver, ka dalībvalstīm ir arī turpmāk ir jābūt pilnībā suverēnām, izlemjot par tādu saistību 

uzņemšanos, kas turpmāk būs paredzētas 4. režīma noteikumos; turklāt uzsver, ka visas 

šajos noteikumos reglamentētās nozares ir jāidentificē kopā ar sociālajiem partneriem un 

pilnībā sadarbojoties ar tiem; 

32. uzsver, ka pirms jaunu saistību uzņemšanās attiecībā uz pakalpojumu globālo tirdzniecību 

Komisijai ir jāiesniedz detalizēts tās ietekmes novērtējums, kāda visiem pašreiz spēkā 

esošajiem Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību (GATS) režīmiem ir bijusi 

uz ekonomiku un darba tirgu kopš šīs vienošanās stāšanās spēkā; turklāt aicina Komisiju, 

cik vien drīz iespējams, iesniegt TiSA ietekmes novērtējumu attiecībā uz darba apstākļiem, 

iespējamām sekām no negodīgas konkurences viedokļa un jebkādu iespējamu lejupslīdi, 

ko atsevišķās nozarēs izraisītu lielāka konkurence no trešo valstu puses. 
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