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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om International 
Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

– der henviser til Kommissionens konsekvensanalyserapport om fremtiden for 
handelsforbindelserne mellem EU og USA, der blev offentliggjort den 12. marts 2013

1. retter i forbindelse med de igangværende forhandlinger om TTIP følgende henstillinger til 
Kommissionen: 

(i) at den sikrer, at TTIP både vil beskytte eksisterende jobs og yde et håndgribeligt 
og positivt bidrag til at sikre og skabe stærk, bæredygtig vækst for at maksimere 
potentialet til at skabe højt kvalificerede jobs, der kan opfylde de nye behov på 
arbejdsmarkedet, sideløbende med bedre og bæredygtige jobs i EU som hjælp til 
at opnå 2020-målet om at bringe beskæftigelsen op på 75 % under hensyntagen 
til, at handel ikke er et mål i sig selv, men et redskab til at forbedre trivslen; at den 
fuldt ud respekterer og beskytter globale arbejdsmarkedsmæssige standarder; at 
den sikrer, at standarderne, navnlig sociale, miljømæssige og sundheds- og 
sikkerhedsstandarder på arbejdspladsen, er beskyttet, og at sådanne standarder kan 
forbedres;

(ii) at den giver Parlamentet opdaterede skøn over TTIP’s indvirkning på 
beskæftigelse og vækst i EU, med særlig henvisning til konsekvenserne for 
medlemsstater fra Central- og Sydøsteuropa;

(iii) at den sikrer, at der tages skridt til at modernisere uddannelsessystemerne for at 
lette udviklingen af nye færdigheder og bedre kvalificerede arbejdstagere og 
derved forbedre adgangen til arbejdsmarkedet;

(iv) at den sikrer, at de sociale og miljømæssige konsekvenser af en potentiel aftale 
grundigt vurderes gennem en åben debat;

(v) at den måler risikoen for, at fastlæggelsen af fælles sociale og miljømæssige 
beskyttelsesstandarder med USA vil svække kollektive europæiske præferencer 
og forværre de økonomiske og sociale forskelle mellem medlemsstaterne;

(vi) at den sikrer, at TTIP-aftalen i alle sine kapitler under ingen omstændigheder fører 
til svækkelse, omgåelse eller ophævelse af medlemsstaternes og EU's standarder 
inden for følgende områder: arbejdstagernes rettigheder, arbejdsvilkår, social 
sikring, social integration og social beskyttelse, sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen, faglig uddannelse, faglige kvalifikationer, fri bevægelighed for 
arbejdstagere og pensionister, social dialog og bekæmpelse af forskelsbehandling 
på arbejdspladsen og på arbejdsmarkedet; at den endvidere garanterer, at TTIP 
indeholder omfattende og bindende bestemmelser om arbejdsmarkedslovgivning 
og -politikker på alle forvaltningsniveauer, der er i overensstemmelse med Den 
Internationale Arbejdsorganisations (ILO's) grundlæggende konventioner og 
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dagsordenen for ordentligt arbejde; at den sikrer, at handel eller investeringer ikke 
fremmes gennem en svækkelse af arbejdsmarkedslovgivningen;  i tilfælde af 
tvister skal de arbejdsmarkedsretlige bestemmelser underlægges en 
tvistbilæggelsesmekanisme, herunder muligheden for sanktioner; i denne 
forbindelse kan  ILO’s overvågningsorganer spille en rolle; 

(vii) at den, hvis de endelige elementer i TTIP-aftalen skulle true eller stå i vejen for 
standarder på disse områder, straks underretter Parlamentets ansvarlige Udvalg 
om Beskæftigelse og Sociale Anliggender herom, for at der kan tilrettelægges 
høringer og træffes beslutninger;

(viii) at den afviser enhver aftale, der kan udgøre en trussel mod arbejdstagerrettigheder 
i Europa og føre til social dumping

(ix) at den sikrer, at dimensionerne af de arbejdsmarkedsmæssige og sociale 
bestemmelser anerkendes, forsvares og fuldt ud integreres i alle operationelle dele 
af aftalen for at sikre en konsekvent og sammenhængende tilgang til bæredygtig 
udvikling i handelsaftalen;

(x) at den sikrer, at den gensidigt fordelagtige mobilitetspakkeordning opnås på 
grundlag af TTIP-forhandlingerne under hensyn til, at visumlettelse for de 
europæiske tjeneste- og vareudbydere og mulighed for fagfolk for at arbejde i 
USA ved at anerkende deres kvalifikationer er et af de centrale elementer i at 
drage fuld fordel af TTIP-aftalen;

(xi) at den sikrer, at civilsamfundet på meningsfuld vis kan bidrage til gennemførelsen 
af relevante TTIP-bestemmelser; i denne forbindelse bør gennemførelsen og 
overholdelsen af arbejdsbestemmelser underkastes en overvågningsproces, der 
inddrager arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet i en social dialogproces med 
inddragelse af rådgivende udvalg, også under hensyntagen til den bredere 
dimension af artikel 17, stk. 1, i TEU; at den sikrer, at civilsamfundet og den 
berørte offentlighed er informeret om og har adgang til alle relevante 
forhandlingstekster, og at Parlamentet og Rådet har adgang til en konsolideret 
forhandlingstekst, umiddelbart efter sådanne tekster er blevet drøftet i 
forhandlingsrunderne;

(xii) at den omgående tager skridt til at garantere medlemsstaternes ret til at lovgive 
om, organisere, opstille kvalitets- og sikkerhedsstandarder for, forvalte og 
regulere alle offentlige tjenester, herunder uddannelse, sociale ydelser, 
sundhedstjenester, vandforsyning, spildevand, bortskaffelse af affald, social 
sikkerhed, jernbaner og offentlig transport, energi, kulturelle og audiovisuelle 
tjenesteydelser osv., og til at sikre udelukkelsen af offentlige tjenesteydelser 
(herunder vand, sundhed, sociale sikringsordninger og uddannelse) fra traktatens 
anvendelsesområde; 

(xiii) at den sikrer en udtrykkelig udelukkelse af de offentlige tjenester, der er 
omhandlet i artikel 14 i TEUF, fra TTIP’s anvendelsesområde for at sikre, at 
nationale og lokale myndigheder har frihed til at indføre, vedtage, opretholde eller 
ophæve enhver foranstaltning i forbindelse med udførelse, organisering, 
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finansiering og levering af offentlige tjenesteydelser, som omhandlet i artikel 168 
i TEUF (folkesundhed) og i protokol 26 (tjenesteydelser af almen interesse) hertil; 
denne udelukkelse bør gælde, uanset om de pågældende tjenesteydelser er 
organiseret som et monopol, der opererer under enerettigheder eller på anden 
måde, eller om de er offentligt og privat finansieret og eller leveret; sådanne 
tjenesteydelser omfatter blandt andet sundheds- og socialvæsenet, sociale 
sikringsordninger, offentligt finansieret uddannelse, jernbane- og offentlig 
transport, vand, gas og elektricitet;

(xiv) at den sikrer, at ”bordet fanger”-klausuler og spærreklausuler ikke gælder for 
nogen offentlige og sociale tjenesteydelser; det fulde anvendelsesområde for 
gennationaliseringen og genkommunaliseringen af tjenesteydelser skal sikres;

(xv) at den sikrer, at der fuldt ud tages hensyn til de særlige udfordringer, som SMV'er 
og mikrovirksomheder står over for, såsom ikketoldmæssige hindringer, 
bureaukrati og handelsforvridende virkninger af TTIP; at den sikrer, at SMV'er 
har fuld gavn af et åbent marked ved at skabe en økonomisk ramme, som 
begunstiger eksport, og et gunstigt, konkurrencepræget og bæredygtigt 
erhvervsklima; at den sikrer, at der fuldt ud tages hensyn til de særlige 
udfordringer, som 87 % af alle SMV'er i EU, der ikke eksporterer, men som 
afhænger af den indenlandske efterspørgsel, står over for; 

(xvi) at den forenkler procedurerne og overvejer nye mekanismer for at hjælpe SMV’er 
med at få gavn af TTIP

(xvii) at den skaber incitamenter og fremmer udbredelsen af virksomheders sociale 
ansvar (VSA), som skal supplere og under ingen omstændigheder erstatte arbejds-
og miljølovgivningen;

(xviii) at den sikrer, at en aftale om en eventuel tvistbilæggelsesmekanisme vedrørende 
investeringsbeskyttelse skal tage højde for resultaterne af den offentlige høring 
om tvistbilæggelse mellem investorer og stater (ISDS), være fuldstændig 
gennemsigtig og demokratisk ansvarlig, udtrykkeligt fastslå medlemsstatens ret til 
at regulere og under ingen omstændigheder begrænse eller hindre lovgiverne i at 
vedtage og håndhæve love såvel på beskæftigelsesområdet som på det 
socialpolitiske område i deres lande; en mellemstatslig 
tvistbilæggelsesmekanisme mellem EU og USA – som begge har fuldt fungerende 
retssystemer og et tilstrækkeligt niveau af investeringsbeskyttelse til at garantere 
retssikkerheden – er et andet passende redskab til at håndtere investeringstvister; 
inkludering af enhver form for private voldgiftsretter i TTIP skal udelukkes; 

(xix) at den tager skridt til at opretholde en tilgang med positivlister i aftalen i 
forbindelse med kapitlet om handel med tjenesteydelser og etablering, hvorved 
tjenesteydelser, der skal til at åbnes op for udenlandske virksomheder, nævnes 
udtrykkeligt; 

(xx) at den i betragtning af, at Kommissionen i sin konsekvensanalyse anerkender, at 
der kan være langvarige og betydelige tilpasningsomkostninger på EU's 
arbejdsmarked, sikrer, at der er realistiske statistiske prognoser for 
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jobtab/jobgevinster i de berørte sektorer og i hver enkelt medlemsstat, og at disse 
hele tiden opdateres og offentliggøres, således at Kommissionen kan sætte ind i 
tide for at støtte berørte sektorer, regioner eller medlemsstater; at den tager hensyn 
til de eksterne påvirkninger og forudser krisescenarier i sine fremskrivninger; 
denne støtte kan opnås gennem EU-finansiering, herunder en tilpasset Europæisk 
Fond for Tilpasning til Globaliseringen med et tilstrækkeligt budget; 

(xi) at den sikrer, at betingelserne for udvekslingen er underlagt streng gensidighed for 
at styrke EU’s industristruktur, beskytte SMV’er, skabe arbejdspladser og 
forhindre al illoyal konkurrence, navnlig med hensyn til sociale standarder;

(xxii) at den tager skridt til at sikre, at det lovgivningsmæssige samarbejde ikke 
begrænser regeringers og Europa-Parlamentets ret til at lovgive i offentlighedens 
interesse; der skal tages skridt til at sikre, at det lovgivningsmæssige samarbejde 
ikke fører til en svækkelse af arbejdsstandarder, herunder sundheds- og 
sikkerhedsstandarder; det skal sikres, at beskæftigelsesmæssige og sociale 
standarder ikke behandles som ikketoldmæssige hindringer eller tekniske 
hindringer for handel; interessenter, herunder arbejdsmarkedets parter, bør indgå i 
processen for det lovgivningsmæssige samarbejde med en afbalanceret 
repræsentation;

(xxiii) at den sikrer, at nye EU-regler, der er vedtaget ved en revision af direktiverne om 
offentlige indkøb fortsat bevares og fremmes inden for rammerne af de 
igangværende forhandlinger, navnlig hvad angår SMV’ers markedsadgang, 
tildelingskriterier baseret på bedste værdi i stedet for laveste pris, markederne for 
aktører i den sociale økonomi, muligheden for de ordregivende myndigheder til at 
samarbejde og danne fællesskaber samt de tærskler, under hvilke indkøb ikke er 
omfattet af europæiske eller internationale regler;

(xxiv) at den for at beskytte den europæiske sociale model, så den kan overleve i 
konkurrencen med den angelsaksiske, amerikanske kapitalisme,  sikrer, at 
kollektivt finansierede offentlige tjenester og sociale sikringsordninger ikke ofres; 
TTIP må ikke øge presset på medlemsstaterne for at nedbringe de offentlige 
udgifter som en nem måde at blive økonomisk konkurrencedygtige på og give 
investorerne et attraktivt erhvervsklima;

(xxv) at den sikrer, at regeringerne har mulighed for at indføre indkøbspolitikker, der er 
socialt og miljømæssigt ansvarlige; bestemmelser om indkøb bør ikke hindre 
regeringerne i at løfte samfundsmæssige og miljømæssige behov, og aftalen må 
ikke begrænse muligheden for at fremsætte sociale krav, som anført i de nye EU-
direktiver om offentlige indkøb; derudover bør politikkerne for offentlige indkøb 
være i overensstemmelse med ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige 
kontrakter;

(xxvi) at den hurtigt træffer foranstaltninger for at sikre, at spørgsmålet om aggressiv 
skatteplanlægning reguleres, f.eks. når virksomheders hovedkontorer flyttes fra 
den anden side af Atlanten for at drage fordel af forhold, der påvirker 
konkurrencen og har en negativ indvirkning på beskæftigelsen.
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