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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

– s ohledem na zprávu Komise o posouzení dopadů týkající se budoucnosti obchodních 
vztahů mezi EU a USA, která byla zveřejněna dne 12. března 2013,

1. v souvislosti s probíhajícím jednáním o TTIP předkládá Komisi následující doporučení: 

i) zajistit, aby dohoda o TTIP zabezpečila stávající pracovní místa a konkrétně 
a pozitivně přispěla k ochraně a vytváření silného a udržitelného růstu s cílem 
maximalizovat potenciál pro tvorbu vysoce kvalifikovaných pracovních míst 
v zájmu uspokojení nových potřeb trhu práce spolu s lepšími a udržitelnými 
pracovními místy v EU, a to se záměrem napomoci dosažení cíle pro rok 2020, 
jímž je 75% zaměstnanost, a maje při tom na paměti, že obchod není samoúčelný, 
ale je prostředkem zvyšování blahobytu; plně respektovat a chránit globální 
pracovní normy; zaručit, aby normy, zejména sociální normy a normy týkající se 
životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, byly chráněny 
a aby tyto normy mohly být zlepšovány;

ii) předložit Parlamentu aktualizované odhady dopadu dohody o TTIP na 
zaměstnanost a růst v EU, se zvláštním přihlédnutím k důsledkům pro členské 
státy ze střední a jihovýchodní Evropy;

iii) zajistit, aby byla přijata opatření k modernizaci systémů odborné přípravy s cílem 
usnadnit rozvoj nových dovedností a lépe kvalifikovaných pracovníků, a tím 
zlepšení přístupu na trh práce;

iv) zajistit, aby sociální a environmentální dopady potenciální dohody byly důkladně 
posouzeny v otevřené diskusi;

v) vyhodnotit riziko, že definování společných norem sociální a environmentální 
ochrany se Spojenými státy oslabí kolektivní evropské preference a zhorší 
hospodářské a sociální rozdíly mezi členskými státy;

vi) zajistit ve všech kapitolách dohody o TTIP, aby tato dohoda za žádných okolností 
nevedla k oslabení, obcházení nebo zneplatnění norem členských států a EU 
v těchto oblastech: práva pracovníků, pracovní podmínky, sociální zabezpečení, 
sociální začleňování a sociální ochrana, bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti, 
odborná příprava, profesní kvalifikace, volný pohyb pracovníků a důchodců, 
sociální dialog, zákaz diskriminace na pracovišti a na trhu práce; dále zaručit, aby 
dohoda o TTIP zahrnovala komplexní a závazná ustanovení o pracovněprávních 
předpisech a politikách na všech úrovních státní správy, které jsou v souladu se 
základními úmluvami a Agendou důstojné práce Mezinárodní organizace práce 
(MOP); zajistit, aby obchod nebo investice nebyly podporovány oslabováním 
pracovněprávních předpisů; v případě, že vzniknou spory, musí pracovněprávní 
ustanovení podléhat mechanismu řešení sporů včetně možnosti sankcí; v této 
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souvislosti mohou sehrát určitou úlohu dozorčí orgány MOP; 

vii) jestliže by konečné prvky dohody o TTIP měly normy v těchto oblastech ohrozit 
nebo jim bránit, neprodleně o tom informovat odpovědný Výbor pro zaměstnanost 
a sociální věci Parlamentu, aby mohly proběhnout konzultace a být přijata 
rozhodnutí;

viii) odmítnout jakoukoli dohodu, která by mohla ohrozit pracovní normy v Evropě 
a vést k sociálnímu dumpingu;

ix) zajistit, aby rozměry pracovních a sociálních ustanovení byly uznávány, chráněny 
a plně začleněny do všech operačních částí dohody za účelem zaručení 
soudržného a uceleného přístupu k udržitelnému rozvoji v této obchodní dohodě;

x) zajistit, aby se v rámci jednání o dohodě o TTIP dosáhlo vzájemně výhodných 
ujednání o souboru opatření v oblasti mobility, přičemž je třeba vzít v úvahu, že 
jedním z hlavních prvků plného využití výhod dohody o TTIP je zjednodušení 
vízového režimu pro evropské poskytovatele služeb a zboží a možnost odborníků 
pracovat v USA na základě uznání jejich kvalifikace;

xi) zajistit, aby občanská společnost mohla podstatným způsobem přispět 
k uplatňování příslušných ustanovení smlouvy TTIP; v této souvislosti by 
provádění a dodržování pracovních ustanovení mělo podléhat postupu 
monitorování, který zahrnuje sociální partnery a občanskou společnost v rámci 
procesu sociálního dialogu s účastí poradních výborů, a to s ohledem na širší 
rozměr čl. 17 odst. 1 Smlouvy o EU; zajistit, aby občanská společnost a dotčená 
veřejnost byly informovány a měly přístup ke všem příslušným textům z jednání 
a aby Parlament a Rada měly přístup ke konsolidovanému projednávanému textu 
okamžitě poté, co budou tyto texty prodiskutovány v jednotlivých kolech jednání;

xii) přijmout okamžitá opatření k zajištění práva členských států přijímat právní 
předpisy v oblasti veřejných služeb, tyto služby financovat, organizovat, 
stanovovat pro ně standardy kvality a normy bezpečnosti, jakož i veřejné služby 
řídit a regulovat, včetně vzdělávání, sociálních služeb, zdravotních služeb, 
dodávek vody, likvidace odpadních vod, likvidace odpadu, sociálního 
zabezpečení, železniční a veřejné dopravy, energetických, kulturních 
a audiovizuálních služeb atd., a zajistit vynětí veřejných služeb (včetně 
vodohospodářských systémů, zdravotnictví, systémů sociálního zabezpečení 
a vzdělávání) z oblasti působnosti dohody; 

xiii) zajistit výslovné vyloučení veřejných služeb podle článku 14 SFEU z oblasti 
působnosti dohody o TTIP a zajistit tak, aby vnitrostátní a místní orgány mohly 
svobodně zavádět, přijímat, zachovávat nebo rušit jakékoli opatření týkající se 
zadávání, organizace, financování a poskytování veřejných služeb podle článku 
168 SFEU (veřejné zdraví) a protokolu č. 26 (služby obecného zájmu) této 
smlouvy; tato výjimka by se měla uplatňovat bez ohledu na to, zda jsou dotčené 
služby organizovány jako monopol, provozovány v rámci výhradních práv či jinak 
a zda jsou financovány a/nebo poskytovány z veřejných nebo soukromých zdrojů; 
k těmto službám patří služby zdravotní a sociální péče, systémy sociálního 
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zabezpečení, vzdělávání financované z veřejných zdrojů, železniční a veřejná 
doprava a služby v oblasti dodávek vody, plynu a elektřiny;

xiv) zajistit, aby se doložka znemožňující návrat k původnímu stavu a doložka 
o zachování stávajícího stavu nevztahovaly na žádné veřejné a sociální služby; 
musí být zachován plný rozsah možnosti opětovného převodu služeb do 
příslušnosti státu nebo obce;

xv) zajistit, aby byly plně zohledněny konkrétní problémy, jimž čelí malé a střední 
podniky a mikropodniky, jako jsou necelní překážky obchodu, byrokracie 
a účinky dohody o TTIP související s přesměrováním obchodu; vytvořením 
hospodářského rámce, který podporuje vývoz a příznivé konkurenceschopné 
podnikatelské prostředí, zajistit, aby malé a střední podniky mohly v plné míře 
využívat výhod otevřeného trhu; zajistit, aby byly plně zohledněny konkrétní 
problémy, jimž čelí 87 % všech malých a středních podniků v EU, které nejsou 
vývozci, ale opírají se o domácí poptávku;

xvi) zjednodušit postupy a zvážit nové mechanismy, které by malým a středním 
podnikům pomohly mít z dohody o TTIP prospěch;

xvii) vytvořit pobídky a podpořit prosazování sociální odpovědnosti podniků, která 
musí doplňovat a za žádných okolností nesmí nahrazovat právní předpisy v oblasti 
pracovního práva a životního prostředí;

xviii) zaručit, aby dohoda o jakémkoli mechanismu řešení sporů týkajících se ochrany 
investic musela zohlednit výsledky veřejných konzultací k řešení sporů mezi 
investory a státem, byla zcela transparentní a demokraticky kontrolovaná, 
výslovně uváděla právo členských států na regulaci a za žádných okolností 
neomezovala zákonodárce ani jim nebránila v přijímání a prosazování právních 
předpisů jak v oblasti politiky zaměstnanosti, tak v oblasti sociální politiky 
v jejich zemích; systém řešení sporů mezi státy ve vztahu EU a USA je dalším 
vhodným nástrojem pro řešení investičních sporů, protože EU i USA mají plně 
funkční právní systémy a dostatečnou úroveň ochrany investic, která zaručuje 
právní jistotu; začlenění jakékoli formy soukromých rozhodčích soudů do dohody 
o TTIP musí být vyloučeno;

xix) přijmout opatření na podporu přístupu „pozitivních seznamů“ v rámci dohody, 
pokud jde o kapitolu o obchodu se službami a usazování, podle něhož jsou služby, 
které se mají otevřít zahraničním společnostem, výslovně uvedeny; 

xx) vzhledem k tomu, že Komise uznala ve své zprávě o posouzení dopadů, že může 
dojít k dlouhodobým a podstatným nákladům na přizpůsobení na trhu práce EU, 
zajistit, aby existovaly realistické statistické prognózy týkající se zániku 
a vytváření pracovních míst v postižených odvětvích a v každém členském státě 
a aby tyto prognózy byly průběžně aktualizovány a zveřejňovány tak, aby Komise 
mohla včas přijmout opatření zaměřená na podporu postižených odvětví, regionů 
nebo členských států; ve svých prognózách přihlížet k vnějším vlivům a předvídat 
krizové scénáře; této podpory by mohlo být dosaženo prostřednictvím finančních 
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prostředků EU, včetně upraveného Evropského fondu pro přizpůsobení se 
globalizaci s odpovídajícím rozpočtem; 

xi) zajistit, aby podmínky výměny podléhaly přísné reciprocitě s cílem posílit 
průmyslovou strukturu EU, chránit malé a střední podniky, vytvářet pracovní 
místa a bránit veškeré nekalé hospodářské soutěži, zejména pokud jde o sociální 
normy;

xxii) přijmout opatření k zajištění toho, aby spolupráce v oblasti regulace neomezovala 
práva vlád a Evropského parlamentu přijímat právní předpisy ve veřejném zájmu. 
musí být přijata opatření s cílem zajistit, aby spolupráce v oblasti regulace nevedla 
k oslabení pracovních norem, včetně norem bezpečnosti a ochrany zdraví. je třeba 
zajistit, aby pracovní a sociální normy nebyly považovány za necelní překážky 
nebo za technické překážky obchodu; do procesu spolupráce v oblasti regulace by 
se v rámci vyváženého zastoupení měly zapojit zúčastněné subjekty včetně 
sociálních partnerů;

xxiii) zajistit, aby nová pravidla EU přijatá v rámci revize směrnic o veřejných 
zakázkách byla v probíhajících jednáních zachována a prosazována, zejména 
pokud jde o přístup malých a středních podniků na veřejný trh, kritéria udělování 
zakázek na základě nejlepší hodnoty a nikoli nejnižší ceny, trhy pro aktéry 
sociální ekonomiky, možnost zadavatelů spolupracovat a tvořit společné subjekty 
obcí a prahové hodnoty, pod nimiž zadávání veřejných zakázek nepodléhá 
pravidlům EU nebo mezinárodním pravidlům;

xxiv) v zájmu ochrany evropského sociálního modelu před konkurencí z anglosaského 
amerického kapitalismu zajistit, aby kolektivně financované veřejné služby 
a systémy sociálního zabezpečení nebyly obětovány; TTIP nesmí zvýšit tlak na 
členské státy, aby omezily veřejné výdaje, což by bylo snadnou cestou 
k hospodářské konkurenceschopnosti a zajištění atraktivního podnikatelského 
prostředí pro investory;

xxv) zajistit, aby vlády měly možnost přijímat sociálně a environmentálně odpovědné 
politiky zadávání veřejných zakázek; ustanovení o zadávání veřejných zakázek by 
vládám neměla bránit v řešení společenských a environmentálních potřeb 
a dohoda nesmí omezovat možnost klást sociální požadavky, jak je uvedeno 
v nových směrnicích EU o zadávání veřejných zakázek; kromě toho by politiky 
zadávání veřejných zakázek měly být v souladu s úmluvou MOP č. 94 
o pracovních doložkách ve smlouvách uzavřených veřejným orgánem;

xxvi) přijmout urychleně opatření k zajištění regulace problému agresivního daňového 
plánování, jako je např. přesun sídel společností z opačné strany Atlantiku s cílem 
využít výhody vyplývající z podmínek, které ovlivňují hospodářskou soutěž 
a mají nepříznivý dopad na zaměstnanost.
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