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NÁVRHY 

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako 

gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. zdôrazňuje význam úplnej a účinnej ratifikácie, vykonávania a presadzovania ôsmich 

základných pracovných dohovorov MOP signatármi dohody TiSA; vyzýva signatárov 

dohody TiSA, aby dodržiavali a presadzovali ostatné relevantné dohovory MOP a dohody 

a rezolúcie OSN, medzi ktoré patrí, ale nie výlučne, dohovor o pracovných doložkách (C 

94), program dôstojnej práce a Medzinárodný dohovor o ochrane práv všetkých 

migrujúcich pracovníkov a členov ich rodín; 

2. žiada prijať ustanovenia s cieľom stanoviť vymáhateľnosť dohodnutých noriem ILO a 

iných noriem; domnieva sa, že akákoľvek budúca dohoda o obchode so službami musí 

obsahovať doložku týkajúcu sa mechanizmov kontroly a presadzovania s cieľom odrádzať 

spoločnosti od porušovania pracovných a sociálnych práv vrátane kolektívnych zmlúv a 

zabraňovať im v tom; požaduje, aby v prípade, že vzniknú spory týkajúce sa 

pracovnoprávnych ustanovení, boli takéto spory predmetom mechanizmu riešenia sporov 

vrátane možnosti uloženia sankcií, a to s náležitým prihliadnutím na dozorné orgány 

MOP; 

3. žiada, aby sa prijali opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby dohoda TiSA významne 

prispievala k tvorbe pracovných miest a stanovovala ambiciózne normy obchodu so 

službami, ktoré zahŕňajú hlavné problémy 21. storočia, konkrétne pretrvávajúcu krízu 

zamestnanosti v niektorých členských štátoch, rastúce nerovnosti, nezamestnanosť 

mladých ľudí a iné sociálne výzvy, a podporovať vyššie úrovne ochrany pracovných a 

environmentálnych noriem, bojovať proti všetkým formám sociálneho dumpingu a 

zabezpečiť dodržiavanie zákazu diskriminácie; 

4. berie na vedomie významnú úlohu, ktorú odvetvie služieb zohráva v hospodárstve EÚ, 

keďže predstavuje 70 % hospodárskej činnosti a poskytuje 90 % nových pracovných 

miest; zároveň uznáva, že 90 % globálneho rastu sa vyskytuje mimo EÚ, a preto 

zdôrazňuje, že je zásadne dôležité zabezpečiť nové možnosti prístupu na trh pre 

signatárov zmluvy a zabezpečiť spravodlivé, nediskriminačné a rovnocenné 

zaobchádzanie pre poskytovateľov služieb; pripomína zásadnú úlohu sektora služieb v 

tvorbe kvalifikovaných pracovných miest v EÚ; zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby 

dohoda využila svoj potenciál na podporu vytvárania pracovných miest v EÚ; domnieva 

sa, že treba tiež zabezpečiť, aby sa zavedené normy posilnili a vylepšili s cieľom zaviesť 

ich v širšej miere na multilaterálnej úrovni; 

5. zdôrazňuje, že podpísaním vyváženej dohody v tomto zmysle by vznikol potenciál pre 

udržateľný a inkluzívny rast a tvorbu nových kvalifikovaných pracovných miest; očakáva, 

že sa zohľadnia konkrétne prekážky, ktorým čelia MSP, najmä preto, že MSP vytvárajú 

najviac pracovných miest; 

6. zdôrazňuje, že potenciálne príležitosti, ktoré predstavuje dohoda TiSA z hľadiska 

internacionalizácie európskych podnikov, musia sprevádzať aj skutočné politiky na 

pomoc pracovníkom, aby sa prispôsobili novému prostrediu; zdôrazňuje skutočnosť, že 

EÚ zaviedla mechanizmy financovania, ktoré by mohli sprevádzať tieto kroky, ako je 
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napríklad Európsky sociálny fond; 

7. požaduje, aby jeho Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci bol bezodkladne informovaný, 

aby sa tak vytvoril priestor na diskusiu a rozhodovanie v prípade, že akékoľvek 

ustanovenia konečnej dohody TiSA ohrozia normy v uvedených oblastiach alebo budú v 

rozpore s nimi; 

8. zdôrazňuje, že rastúcu mobilitu musia sprevádzať vysoké sociálne a pracovné normy, aby 

sa zabezpečilo, že pracovníci sú chránení proti vykorisťovaniu; je osobitne znepokojený 

účinkami komplexných cezhraničných subdodávateľských reťazcov, prostredníctvom 

ktorých je už veľmi ťažké zabezpečiť a monitorovať dodržiavanie; zdôrazňuje skutočnosť, 

že inšpektoráty práce a odbory zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri prevencii a 

monitorovaní zneužívania; požaduje oveľa efektívnejší cezhraničný prístup k údajom v 

rámci EÚ; 

9. preto vyzýva Komisiu, aby zvážila navrhnutie právnych predpisov EÚ zabezpečujúcich 

zodpovednosť, najmä v rámci dlhých subdodávateľských reťazcov, a domnieva sa, že 

takáto zodpovednosť sa musí uplatňovať a byť vykonateľná aj v prípade spoločností z 

tretích krajín; 

10. zdôrazňuje skutočnosť, že predovšetkým inšpekcie práce čelia problémom pri 

monitorovaní spoločností, v ktorých sú zamestnaní migrujúci pracovníci a vyslaní 

pracovníci z krajín EÚ a tretích krajín; naliehavo vyzýva členské štáty, aby v tejto 

súvislosti zvýšili počet zamestnancov a zdroje, ktoré majú ich inšpektoráty práce k 

dispozícii, aby bolo možné splniť cieľ jedného inšpektora na každých 10 000 

pracovníkov, ako odporúčala MOP; 

11. naliehavo vyzýva Komisiu, aby sa usilovala dosiahnuť sociálny cieľ, ktorý si stanovila 

počas rokovaní o dohode TiSA formou pracovnej doložky; pripomína, že ustanovenia 

predpisov o sociálnom zabezpečení a pracovnoprávnych predpisov na európskej aj 

vnútroštátnej úrovni, ako aj kolektívne zmluvy a sociálne normy treba zaručiť s cieľom 

zabezpečiť kvalitu služieb; pripomína, že politiky členských štátov a prípadne EÚ v 

oblasti sociálnej politiky a politiky zamestnanosti a pracovné podmienky nesmú byť 

negatívne ovplyvňované; 

12. v tejto súvislosti žiada vylúčiť pracovné normy z pojmov netarifných prekážok a 

technických prekážok a zahrnúť sociálnych partnerov do procesu regulačnej spolupráce vo 

vyváženom zastúpení, aby sa zabezpečilo, že regulačná spolupráca neobmedzuje právo 

vlád a Európskeho parlamentu tvoriť právne predpisy vo verejnom záujme a nevedie k 

regulačnému spomaleniu alebo k oslabeniu pracovných noriem vrátane zdravotných a 

bezpečnostných noriem; 

13. domnieva sa, že všetci pracovníci bez ohľadu na ich domovskú krajinu musia mať na 

svojom pracovisku rovnaké práva a podmienky zamestnávania ako domáci štátni 

príslušníci; ďalej sa domnieva, že akákoľvek budúca dohoda o obchode so službami musí 

zahŕňať doložku, ktorou sa spoločnostiam zabraňuje porušovať alebo podkopávať právo 

na protestné opatrenia tým, že využívajú pracovníkov z tretích krajín počas rokovaní o 

kolektívnych dohodách a pracovných sporoch; 

14. žiada, aby sa prijali opatrenia v súlade s článkami 14 a 106 ZFEÚ a protokolom č. 26 k 



 

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

 SK 

ZEÚ s cieľom vylúčiť súčasné a budúce služby všeobecného záujmu a služby 

všeobecného hospodárskeho záujmu (ktoré zahŕňajú, ale nie výlučne, zásobovanie vodou, 

zdravotnú starostlivosť, sociálne služby, systémy sociálneho zabezpečenia a vzdelávanie) 

z dohody, aby sa zabezpečilo, že európske, celoštátne a miestne orgány si zachovajú plné 

právo zaviesť, prijať, zachovať alebo zrušiť akékoľvek opatrenia súvisiace so zadávaním, 

s organizáciou, financovaním a poskytovaním verejných služieb, ako aj aby sa táto 

výnimka uplatňovala bez ohľadu na to, akým spôsobom sa verejné služby poskytujú 

a financujú, a zabezpečilo, aby boli systémy sociálneho zabezpečenia z rokovaní 

vylúčené; 

15. takisto trvá na tom, aby sa doložky o povinnosti zdržať sa konania ani doložky 

znemožňujúce návrat do pôvodného stavu nevzťahovali na záväzky v oblasti prístupu na 

trh ani v oblasti vnútroštátneho zaobchádzania; 

16. žiada Komisiu, aby zaručila, že ekologické a sociálne kritériá vrátane kritérií rodovej 

rovnosti sa môžu uplatňovať pri zadávaní verejnej zákazky; trvá na tom, že obchodné 

dohody by za žiadnych okolností nemali ovplyvniť ustanovenia smernice o verejnom 

obstarávaní, ktorými sa zabezpečuje presadzovanie pracovného práva a umožňuje 

verejným obstarávateľom použiť osobitné ustanovenia týkajúce sa sociálnych, 

zdravotných a iných služieb priamo poskytovaných jednotlivcom; pripomína Komisii 

veľmi citlivé otázky vo vzťahu k regulácii koncesií na služby a potrebu zachovať politický 

priestor na reakcie na neúspešné modely verejno-súkromných partnerstiev; 

17. domnieva sa, že rokovania o ďalšej liberalizácii služieb poskytovaných na cezhraničnej 

úrovni v EÚ by mali sprevádzať opatrenia sociálnej ochrany v súlade s postupmi danej 

krajiny a spolupráca na úrovni celej EÚ s cieľom zachovať pracovné podmienky v súlade 

s príslušnými pracovnoprávnymi a sociálnoprávnymi právnymi predpismi, ako aj 

kolektívnymi zmluvami krajiny, kde sa služba, a teda aj práca poskytuje; domnieva sa, že 

by tým nemali byť dotknuté výhodnejšie ustanovenia v právnych predpisoch alebo 

dohodách platných vo vysielajúcej krajine; 

18. domnieva sa, že schopnosť vlád prijať sociálne a ekologicky zodpovedné politiky 

verejného obstarávania služieb, ktorými sa riešia spoločenské a environmentálne potreby, 

nesmie byť ohrozená, a že by sa teda pri akejkoľvek dohode mal rešpektovať dohovor 

MOP č. 94 o pracovných doložkách v zmluvách o verejnom obstarávaní; 

19. nabáda európske inštitúcie, aby naďalej uskutočňovali nezávislé dôkladné štúdie 

hodnotenia sociálnych vplyvov, ktoré sa zameriavajú na možný vplyv dohody TiSA na 

sociálnu situáciu a situáciu v oblasti zamestnanosti v EÚ a na ostatné strany dohody 

vrátane dostupnosti, cenovej dostupnosti, kvality a prístupnosti služieb všeobecného 

záujmu a služieb všeobecného hospodárskeho záujmu a nediskriminačného rovnakého 

prístupu k nim; požaduje uverejňovanie neustále aktualizovaných štatistických prognóz o 

stratách a získavaní pracovných miest prostredníctvom prípadnej dohody, aby Komisia 

mohla vykonať včasný zásah na podporu dotknutých regiónov alebo členských štátov; 

okrem toho žiada, aby sa zaviedol systém monitorovania s cieľom zabrániť akémukoľvek 

porušeniu; 

20. domnieva sa, že EÚ by mala stanoviť veľmi obmedzené záväzky, pokiaľ ide o akékoľvek 

budúce právne predpisy, prostredníctvom súčasného režimu 1 GATS, aby nedošlo k 

narušeniu vysokých pracovných noriem a podmienok v EÚ prostredníctvom poskytovania 
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služieb z tretích krajín, najmä pokiaľ ide o odvetvie IKT; 

21. domnieva sa, že regulačné prekážky by sa mali obmedziť, aby sa zabezpečilo, že mobilita 

pracovníkov s vysokou úrovňou kvalifikácie prináša výhody nielen pre európske podniky, 

ale aj pre európskych pracovníkov; opakuje, že je dôležité zabezpečiť, aby dohoda TiSA 

za žiadnych okolností nebránila uplatneniu pracovných a sociálnych noriem vrátane 

noriem týkajúcich sa vysielania pracovníkov; 

22. pripomína, že doložky v dohode TiSA, ktoré sa týkajú odvetvia dopravy, by nemali 

poškodzovať európskych pracovníkov tohto odvetvia; nalieha na Európsku komisiu, aby 

zaviedla jasné obmedzenia, pokiaľ ide o kabotáž, s cieľom úplne zabrániť sociálnemu 

dampingu; 

23. požaduje jasné vymedzenie pracovníkov zahrnutých do prílohy k režimu 4; 

24. domnieva sa, že dohoda musí plne rešpektovať právo signatára zmeniť alebo stiahnuť svoj 

zoznam, ako sa stanovuje v článku XXI dohody GATS; očakáva, že dohoda, a najmä 

príloha k režimu 4, bude obsahovať ustanovenia, ktorých cieľom je predchádzať 

vykorisťujúcim pracovným vzťahom pre zahraničných pracovníkov, a doložku o 

bezpečnosti, podľa ktorej sa stranám dohody TiSA umožňuje uplatniť akékoľvek potrebné 

záruky, ak by bol vyvíjaný tlak na domáce mzdy alebo ak by boli ohrozené práva 

domácich pracovníkov alebo porušované ostatné dohodnuté normy; 

25. žiada, aby sa prijali ďalšie opatrenia na otvorenie trhu verejného obstarávania vo všetkých 

krajinách rokujúcich o dohode TiSA; zdôrazňuje, že na udelenie zákaziek musia 

spoločnosti dodržiavať základné pracovné a sociálne normy MOP; domnieva sa, že 

zákazky by sa nemali zadávať len na základe ceny, ale že takéto opatrenia nemôžu 

fungovať ako druh obchodnej prekážky; 

26. zdôrazňuje úsilie, ktoré vynaložila Komisia o to, aby boli rokovania čo 

najtransparentnejšie; požaduje však, aby sa vykonávalo a zintenzívňovalo pretrvávajúce 

úsilie v súlade s odporúčaniami európskej ombudsmanky o TTIP, aby sa tak zvýšila 

transparentnosť pri rokovaniach, a to zverejňovaním dokumentov súvisiacich s dohodou 

TiSA; požaduje prijatie opatrení na posilnenie trvalého a transparentného zapájania 

národných parlamentov a všetkých príslušných ministerstiev na úrovni členských štátov; 

zdôrazňuje význam zainteresovaných strán, organizácií občianskej spoločnosti a 

sociálnych partnerov a ich odborných znalostí a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby ich 

zapájali a úzko s nimi spolupracovali počas rokovaní o dohode TiSA, najmä s ohľadom na 

prípadný dosah, ktorý by akákoľvek obchodná dohoda v oblasti služieb mohla mať na trh 

práce; nabáda všetky zainteresované strany, aby sa aktívne zapojili a aby predkladali 

iniciatívy, nastoľovali obavy a problematické otázky a poskytovali informácie týkajúce sa 

rokovaní, a vyzýva Komisiu, aby lepšie zohľadňovala podnety sociálnych partnerov a 

občianskej spoločnosti; 

27. domnieva sa, že možnosť, aby krajiny uplatňovali testy hospodárskych potrieb, by sa mala 

zachovať; 

28. vyjadruje poľutovanie, že s Parlamentom sa nekonzultovalo skôr, než Rada prijala 

mandát; považuje to za stratenú príležitosť na to, aby boli rokovania čo 

najdemokratickejšie a aby sa tí, ktorých dohoda TiSA pravdepodobne najviac ovplyvní, 
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zapojili do procesu už od začiatku; 

29. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v súčasnosti neexistujú štatistiky a údaje o pohybe 

fyzických osôb (režim 4) v rámci už existujúcej Všeobecnej dohody o obchode so službami 

(GATS); berie na vedomie zámer zahrnúť podobnú kapitolu do dohody TiSA; zdôrazňuje 

význam monitorovania tejto kategórie poskytovateľov služieb, aby sa predišlo zneužívaniu 

a vykorisťovaniu pracovníkov z tretích krajín; vyzýva Komisiu, aby urýchlene zhromaždila a 

predložila informácie o počte a type poskytovateľov služieb, ktorí vstupujú do EÚ 

prostredníctvom režimu 4 dohody GATS; zdôrazňuje, že všetky budúce ustanovenia režimu 4 

sa musia týkať iba vysoko kvalifikovaných odborníkov, teda osôb, ktoré ukončili univerzitné 

alebo ekvivalentné magisterské štúdium a sú zamestnané na vedúcich riadiacich pozíciách, a 

že dĺžka ich pobytu v EÚ musí spĺňať konkrétny účel, a to na presne stanovené, obmedzené 

obdobie a za špecifických podmienok; 

30. ďalej požaduje, aby sa prostredníctvom smernice EÚ harmonizoval a sledoval tok 

jednotlivých poskytovateľov služieb z tretích krajín prichádzajúcich do EÚ na základe týchto 

ustanovení s cieľom stanoviť podmienky vstupu a pobytu jednotlivých poskytovateľov 

služieb; 

31. zdôrazňuje, že členské štáty si musia zachovať úplnú zvrchovanosť, pokiaľ ide o určenie 

toho, či sa zaviazať k akýmkoľvek budúcim ustanoveniam režimu 4; ďalej zdôrazňuje, že 

všetky sektory zahrnuté v týchto ustanoveniach musia byť určené spolu so sociálnymi 

partnermi a v rámci úplnej spolupráce s nimi; 

32. zdôrazňuje, že pred prijatím akýchkoľvek nových záväzkov týkajúcich sa svetového 

obchodu so službami Komisia musí predložiť rozsiahle posúdenie vplyvov všetkých 

súčasných režimov dohody GATS od nadobudnutia jej účinnosti na hospodárstvo a na trh 

práce; vyzýva Komisiu, aby čo najskôr predložila posúdenie vplyvu dohody TiSA, pokiaľ 

ide o pracovné podmienky, možné účinky v súvislosti s nekalou hospodárskou súťažou a 

prípadný pokles v určitých odvetviach v dôsledku väčšej konkurencie z tretích krajín. 
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