
 

AD\1080496NL.doc  PE567.760v02-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

Europees Parlement 
2014-2019  

 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
 

2015/2233(INI) 

3.12.2015 

ADVIES 

van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

aan de Commissie internationale handel 

over aanbevelingen aan de Europese Commissie over de onderhandelingen 

over de Overeenkomst betreffende de handel in diensten (TiSA) 

(2015/2233(INI)) 

Rapporteur voor advies: Thomas Händel 



 

PE567.760v02-00 2/8 AD\1080496NL.doc 

NL 

PA_NonLeg 



 

AD\1080496NL.doc 3/8 PE567.760v02-00 

 NL 

SUGGESTIES 

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie internationale handel onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

1. benadrukt het belang van volledige en effectieve ratificatie, uitvoering en handhaving van 

de acht fundamentele verdragen van de IAO door de ondertekenaars van TiSA; roept de 

ondertekenaars van TiSA op andere relevante IAO-verdragen, overeenkomsten en VN-

resoluties, waaronder bijvoorbeeld het verdrag houdende bepalingen ter regulering van 

arbeidsvoorwaarden (C94), de agenda voor waardig werk en de Internationale Conventie 

inzake de bescherming van de rechten van arbeidsmigranten en hun gezinsleden, na te 

leven en en deze te promoten; 

2. dringt aan op bepalingen waarmee de overeengekomen IAO- en andere normen kunnen 

worden afgedwongen; is van oordeel dat een toekomstige overeenkomst over handel in 

diensten een clausule moeten omvatten betreffende controle- en 

handhavingsmechanismen om bedrijven ervan te weerhouden sociale en arbeidsrechten, 

met inbegrip van collectieve overeenkomsten, te schenden; dringt erop aan dat wanneer er 

geschillen ontstaan met betrekking tot arbeidsvoorwaarden, deze geschillen worden 

opgelost door middel van geschillenbeslechtingsmechanismen en dat de mogelijkheid 

moet bestaan om sancties op te leggen, rekening houdend met de toezichtsorganen van de 

IAO; 

3. dringt aan op maatregelen om te waarborgen dat TiSA een aanzienlijke en billijke bijdrage 

levert aan het creëren van werkgelegenheid en op het gebied van handel in diensten voor 

ambitieuze normen zorgt die betrekking hebben op de belangrijkste kwesties van de 21e 

eeuw, met name de aanhoudende banencrisis in sommige lidstaten, de groeiende 

ongelijkheid, jeugdwerkloosheid en andere maatschappelijke uitdagingen, en om een 

betere bescherming van de arbeids- en milieunormen te bevorderen, elke vorm van sociale 

dumping te bestrijden en te waarborgen dat het verbod op discriminatie wordt nageleefd; 

4. stelt vast dat de dienstensector een belangrijke rol speelt in de EU-economie en goed is 

voor 70 % van de economische activiteit en 90 % van de nieuwe banen; erkent 

tegelijkertijd dat 90 % van de mondiale groei buiten de EU plaatsvindt en onderstreept 

daarom hoe belangrijk het is nieuwe kansen voor markttoegang voor de ondertekenaars 

van de overeenkomst te creëren en een eerlijke, niet-discriminerende en billijke 

behandeling van dienstverleners te waarborgen; herinnert eraan dat de dienstensector een 

essentiële rol speelt bij het scheppen van hooggekwalificeerde banen in de EU; benadrukt 

dat erop moet worden toegezien dat de overeenkomst haar potentieel om de 

werkgelegenheid in de EU te stimuleren waarmaakt; is van mening dat de overeenkomst 

er ook toe moet leiden dat bestaande normen worden versterkt en verbeterd, met het doel 

deze op multilateraal niveau breder in te voeren; 

5. benadrukt dat de ondertekening van een evenwichtige overeenkomst in dit opzicht het 

potentieel zou creëren voor  duurzame en inclusieve groei en het scheppen van nieuwe 

hooggekwalificeerde banen; verwacht dat rekening wordt gehouden met hindernissen 

waar kleine en middelgrote ondernemingen tegenaan lopen, met name omdat zij het zijn 

die de meeste banen creëren; 
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6. onderstreept dat de mogelijke kansen die TiSA biedt voor de internationalisering van 

Europese ondernemingen vergezeld moeten gaan van beleidsmaatregelen die werknemers 

helpen zich aan deze nieuwe context aan te passen; onderstreept dat de EU 

financieringsmechanismen ter beschikking heeft gesteld die dergelijke maatregelen 

kunnen ondersteunen, zoals het Europees Sociaal Fonds; 

7. dringt erop aan dat zijn Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onmiddellijk wordt 

ingelicht indien elementen uit de definitieve TiSA-overeenkomst normen op de genoemde 

gebieden in gevaar zouden brengen of schenden, teneinde hierover te kunnen 

beraadslagen en een besluit te nemen; 

8. benadrukt dat een vergroting van de mobiliteit moet samengaan met strenge sociale en 

arbeidsnormen om ervoor te zorgen dat werknemers worden beschermd tegen uitbuiting; 

maakt zich vooral zorgen over de effecten van ingewikkelde grensoverschrijdende 

onderaannemingsketens, die het waarborgen en controleren van naleving ernstig 

bemoeilijken; onderstreept dat arbeidsinspecties en vakbonden een essentiële rol spelen 

bij de voorkoming en opsporing van misbruik; vraagt om efficiëntere 

grensoverschrijdende toegang tot gegevens binnen de EU; 

9. verzoekt de Commissie daarom te overwegen EU-wetgeving voor te stellen waarmee de 

aansprakelijkheid van met name onderaannemingsketens wordt gewaarborgd, en meent 

dat dergelijke aansprakelijkheid ook moet gelden en afdwingbaar moet zijn voor 

ondernemingen uit derde landen; 

10. beklemtoont dat met name arbeidsinspecties zich voor uitdagingen gesteld zien bij het 

controleren van ondernemingen waar gemigreerde en gedetacheerde werknemers uit de 

EU en derde landen werkzaam zijn; spoort de lidstaten in dit verband aan personeel en 

middelen voor hun arbeidsinspectie uit te breiden en de doelstelling van één inspecteur per 

10.000 werknemers te halen, overeenkomstig de aanbevelingen van de IAO; 

11. spoort de Commissie ertoe aan zich in te zetten voor de sociale doelstelling die zij zich 

tijdens de onderhandelingen over de TiSA met de "arbeidsclausule" heeft gesteld; brengt 

in herinnering dat de naleving van bepalingen betreffende de sociale en arbeidswetgeving 

op Europees en nationaal niveau evenals de collectieve overeenkomsten en sociale 

normen door de TiSA moeten worden gewaarborgd om een goede kwaliteit van 

dienstverlening te verzekeren; herinnert eraan dat het sociaal en werkgelegenheidsbeleid 

van de lidstaten alsmede, daar waar van toepassing, van de EU, evenals de 

arbeidsvoorwaarden niet mogen worden aangetast; 

12. pleit er in dit verband voor dat arbeidsnormen worden uitgesloten van de concepten van 

non-tarifaire of technische handelsbelemmeringen en dat de sociale partners betrokken 

worden en op evenwichtige wijze vertegenwoordigd zijn bij de samenwerking op 

regelgevingsgebied, om te waarborgen dat deze samenwerking geen afbreuk doet aan het 

recht van regeringen en van het Europees Parlement om wetgeving vast te stellen in het 

openbaar belang en niet leidt tot bevriezing van de regelgeving of de afzwakking van 

arbeidsnormen, met inbegrip van gezondheids- en veiligheidsnormen; 

13. is van mening dat alle werknemers, ongeacht hun land van herkomst, op de werkplek 

dezelfde rechten, arbeidsvoorwaarden en salarissen moeten hebben als nationale 

onderdanen; is verder van oordeel dat alle toekomstige overeenkomsten over handel in 
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diensten een clausule moeten omvatten die ondernemingen ervan weerhoudt het recht op 

het voeren van vakbondsacties te omzeilen of te ondermijnen door tijdens 

onderhandelingen over collectieve overeenkomsten en arbeidsgeschillen gebruik te maken 

van werknemers uit derde landen; 

14. dringt aan op maatregelen om overeenkomstig de artikelen 14 en 106 VWEU en protocol 

26 bij het VEU de huidige en toekomstige diensten van algemeen belang en diensten van 

algemeen economisch belang (met inbegrip van maar niet beperkt tot watervoorziening, 

gezondheidszorg, sociale diensten, socialezekerheidsstelsels en onderwijs) uit te sluiten 

van de overeenkomst om ervoor te zorgen dat Europese, nationale en lokale overheden 

hun volledige recht behouden om iedere maatregel betreffende het opdragen, organiseren, 

financieren en aanbieden van openbare diensten in te voeren, goed te keuren, te behouden 

of in te trekken, ongeacht de vraag hoe deze diensten worden verleend en hoe zij worden 

gefinancierd, en te waarborgen dat socialezekerheidsstelsels van de onderhandelingen 

worden uitgesloten; 

15. blijft bovendien van mening dat er zowel wat markttoegang als nationale behandeling 

betreft geen sprake mag zijn van ratchet- of standstillclausules; 

16. verzoekt de Commissie te garanderen dat bij de gunning van overheidsopdrachten 

ecologische en sociale criteria, inclusief criteria op het gebied van gendergelijkheid, 

kunnen worden gehanteerd; benadrukt dat handelsovereenkomsten in geen enkel geval 

afbreuk mogen doen aan de bepalingen van de EU-richtlijn inzake overheidsopdrachten 

die de handhaving van het arbeidsrecht waarborgen en de aanbestedende overheden in 

staat stellen gebruik te maken van de specifieke bepalingen betreffende rechtstreeks aan 

personen geboden sociale, gezondheids- en andere diensten; herinnert de Commissie aan 

de gevoeligheden wat betreft de regulering van concessies voor diensten, en aan het feit 

dat er voldoende beleidsruimte moet worden gehandhaafd om in te spelen op mislukte 

modellen voor publiek-private partnerschappen; 

17. is van mening dat onderhandelingen over de verdere liberalisering van diensten die over 

de EU-grenzen heen worden verleend gepaard moeten gaan met maatregelen voor sociale 

bescherming, zoals regelingen voor minimuminkomens, overeenkomstig de nationale 

praktijk, en EU-brede samenwerking om de arbeidsomstandigheden in overeenstemming 

te houden met de arbeids- en sociale wetgeving en de collectieve arbeidsovereenkomsten 

van het land waar de dienst en dus de arbeid worden geleverd; merkt op dat hierbij geen 

afbreuk mag worden gedaan aan gunstigere bepalingen in wetgeving of overeenkomsten 

die van toepassing zijn in het land van waaruit de werknemers worden gedetacheerd; 

18. meent dat niet mag worden getornd aan het vermogen van regeringen om een sociaal en 

ecologisch verantwoord aanbestedingsbeleid voor diensten vast te stellen, en dat alle 

overeenkomsten dus in overeenstemming moeten zijn met IAO-Verdrag 94 betreffende 

bepalingen ter regulering van arbeidsvoorwaarden bij overheidsopdrachten; 

19. roept de Europese instellingen op onafhankelijke en grondige sociale effectbeoordelingen 

te blijven uitvoeren waarin met name wordt onderzocht welke gevolgen TiSA zou kunnen 

hebben voor de sociale situatie en de werkgelegenheid in de EU en in de partnerlanden bij 

de overeenkomst, ook wat betreft de beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit, 

toegankelijkheid en niet-discriminatoire gelijke toegang tot diensten van algemeen belang 

en diensten van algemeen economisch belang; pleit voor de publicatie van voortdurende 
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bijgewerkte statistische projecties inzake banenverlies/-winst door een potentiële 

overeenkomst, zodat de Commissie tijdig in actie kan komen om de betreffende regio's of 

lidstaten te steunen; is bovendien van mening dat er een controlesysteem moet worden 

ingevoerd om mogelijke overtredingen te voorkomen; 

20. meent dat de EU in het kader van de huidige modus I van de GATS zeer beperkte 

verbintenissen moet aangaan ten aanzien van toekomstige bepalingen, om te voorkomen 

dat de hoge arbeidsnormen en -voorwaarden in de EU worden ondermijnd door vanuit 

derde landen geleverde diensten, met name wat de ICT-sector betreft; 

21. wijst erop dat regelgevingshindernissen moeten worden afgebouwd om te waarborgen dat 

de mobiliteit van hooggekwalificeerde werknemers niet alleen voor Europese 

ondernemingen maar ook voor Europese werknemers van voordeel is; herhaalt dat het 

belangrijk is om ervoor te zorgen dat TiSA in geen geval de toepassing van arbeids- en 

sociale normen belemmert, met inbegrip van normen inzake de detachering van 

werknemers; 

22. herinnert eraan dat de TiSA-clausules die betrekking hebben op de vervoerssector geen 

nadelige gevolgen mogen hebben voor de Europese werknemers in deze sector; spoort de 

Commissie ertoe aan duidelijke beperkingen in verband met cabotage vast te stellen om 

sociale dumping te vermijden; 

23. vraagt om een duidelijke definitie van de werknemers die onder de bijlage betreffende 

modus IV vallen; 

24. is van mening dat de overeenkomst het recht van een ondertekenende partij om een 

element van de lijst als bedoeld in artikel XXI van de GATS te wijzigen of in te trekken, 

volledig moet respecteren; verwacht dat de overeenkomst, en met name de bijlage 

betreffende modus IV, bepalingen bevat die gericht zijn op het voorkomen van uitbuitende 

arbeidsverhoudingen voor buitenlandse werknemers, evenals een vrijwaringsclausule die 

TiSA-leden de mogelijkheid biedt de nodige waarborgen toe te passen indien de nationale 

lonen onder druk komen te staan, de rechten van nationale werknemers worden bedreigd 

of andere overeengekomen normen worden geschonden; 

25. spoort aan tot verdere stappen om de markt voor overheidsopdrachten te openen in alle 

landen die over TiSA onderhandelen; wijst erop dat ondernemingen moeten voldoen aan 

de fundamentele sociale en arbeidsnormen van de IAO voordat er opdrachten aan hen 

kunnen worden gegund; is van oordeel dat opdrachten niet uitsluitend op basis van de 

prijs mogen worden gegund, maar dat deze maatregelen geen handelsbelemmering mogen 

vormen; 

26. wijst op de door de Commissie geleverde inspanningen om de onderhandelingen zo 

transparant mogelijk te maken; pleit evenwel voor voortzetting en intensivering, 

overeenkomstig de aanbevelingen van de Europese Ombudsman voor TTIP, van de 

huidige inspanningen om de transparantie van de onderhandelingen te vergroten door de 

onmiddellijke publicatie van alle voor TiSA relevante documenten; dringt aan op 

maatregelen om de permanente en transparante dialoog met de nationale parlementen en 

alle relevante ministeries op lidstaatniveau op te voeren; onderstreept de belangrijke rol 

van belanghebbenden, organisaties van het maatschappelijk middenveld en de sociale 

partners en hun deskundigheid, en verzoekt de Commissie en de lidstaten deze bij alle 
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onderhandelingen over TiSA te betrekken en nauw met hen samen te werken, met name 

wat betreft de mogelijke effecten van overeenkomsten betreffende de handel in diensten 

op de arbeidsmarkt; spoort alle belanghebbenden ertoe aan actief deel te nemen en 

initiatieven, zorgen, problematische kwesties en voor de onderhandelingen relevante 

informatie op tafel te leggen, en verzoekt de Commissie met klem beter rekening te 

houden met commentaar van sociale partners en het maatschappelijk middenveld; 

27. vindt dat landen de mogelijkheid moeten behouden om onderzoek naar de economische 

behoeften te doen; 

28. betreurt het dat het Parlement niet is geraadpleegd voordat de Raad het mandaat 

vaststelde; ziet dit als een gemiste kans om de onderhandelingen zo democratisch 

mogelijk te maken en om degenen voor wie TiSA waarschijnlijk de grootste gevolgen zal 

hebben hier van meet af aan bij te betrekken; 

29. betreurt het dat statistieken en gegevens over het verkeer van natuurlijke personen (modus IV) 

in het kader van de reeds bestaande GATS momenteel ontbreken; neemt kennis van het 

voornemen een vergelijkbaar hoofdstuk op te nemen in TiSA; onderstreept het belang van 

toezicht op deze categorie dienstverleners met het oog op de voorkoming van misbruik en 

uitbuiting van onderdanen van derde landen; verzoekt de Commissie met spoed informatie te 

verzamelen en presenteren over het aantal en type dienstverleners dat de EU binnenkomt via 

modus IV van de GATS, met inbegrip van de duur van hun verblijf; onderstreept dat 

toekomstige modus IV-bepalingen alleen betrekking mogen hebben op hooggekwalificeerde 

arbeidskrachten, d.w.z. personen met een universitair of gelijkwaardig mastersdiploma die een 

hogere managementfunctie bekleden, en dat hun verblijf in de EU onder precieze 

voorwaarden en voor een vastomlijnde, beperkte periode een specifiek doel moet dienen; 

30. dringt voorts aan op een EU-richtlijn om de stroom van afzonderlijke dienstverleners uit derde 

landen die de EU via deze bepalingen binnenkomt te harmoniseren en controleren om de 

voorwaarden voor toegang en verblijf van afzonderlijke dienstverleners vast te stellen; 

31. benadrukt dat de lidstaten hun volledige soevereiniteit moeten behouden met betrekking 

tot het al dan niet aannemen van eventuele toekomstige modus IV-bepalingen; 

onderstreept voorts dat alle sectoren die onder deze bepalingen zullen vallen, in volledige 

samenwerking met de sociale partners moeten worden vastgesteld; 

32. benadrukt dat de Commissie, voordat zij nieuwe verbintenissen aangaat op het gebied van 

mondiale handel in diensten, een uitgebreide effectbeoordeling moet voorleggen van de 

gevolgen voor de economie en de arbeidsmarkt van alle huidige modi van de GATS sinds 

de inwerkingtreding ervan; verzoekt de Commissie voorts zo spoedig mogelijk een 

effectbeoordeling van TiSA uit te voeren wat betreft de arbeidsomstandigheden, 

mogelijke gevolgen op het gebied van oneerlijke concurrentie en eventuele achteruitgang 

in bepaalde sectoren als gevolg van verhoogde concurrentie uit derde landen. 
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