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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς 
Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:
– έχοντας υπόψη την έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων της Επιτροπής σχετικά με το μέλλον 

των εμπορικών σχέσεων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαρτίου 2013,

1. απευθύνει στην Επιτροπή, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων για την 
TTIP, τις ακόλουθες συστάσεις: 

(i) να εξασφαλίσει ότι η TTIP αφενός θα διασφαλίζει τις υφιστάμενες θέσεις 
εργασίας και θα έχει απτή και θετική συμβολή στη διασφάλιση και τη δημιουργία 
ισχυρής, βιώσιμης ανάπτυξης προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το δυναμικό για τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας αυξημένων προσόντων για να ικανοποιηθούν οι νέες 
ανάγκες της αγοράς εργασίας μαζί με καλύτερες και βιώσιμες θέσεις εργασίας 
στην ΕΕ, ως συμβολή στην επίτευξη του στόχου 75% απασχόλησης για το 2020, 
έχοντας κατά νου ότι το εμπόριο δεν είναι αυτοσκοπός αλλά μέσο για τη 
βελτίωση της ευημερίας· να σέβεται και να προστατεύει πλήρως τα παγκόσμια 
εργασιακά πρότυπα· να εγγυάται ότι τα πρότυπα αυτά, ιδίως τα κοινωνικά, τα 
περιβαλλοντικά και τα σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο 
εργασίας, προστατεύονται και ότι μπορούν να βελτιωθούν·

(ii) να παράσχει στο Κοινοβούλιο επικαιροποιημένες εκτιμήσεις σχετικά με τις 
επιπτώσεις της TTIP στην απασχόληση και την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, με ιδιαίτερη αναφορά στις συνέπειες που αφορούν κράτη μέλη από την 
Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη·

(iii) να εξασφαλίσει ότι λαμβάνονται μέτρα για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων 
κατάρτισης έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και καλύτερα 
καταρτισμένων εργαζομένων, βελτιώνοντας έτσι την πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας·

(iv) να διασφαλίσει ότι θα αξιολογηθούν διεξοδικά σε ανοιχτή συζήτηση οι 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις που συνεπάγεται μια πιθανή 
συμφωνία·

(v) να μετρήσει κατά πόσο υπάρχει κίνδυνος, από τον καθορισμό κοινών με τις ΗΠΑ 
προτύπων κοινωνικής και περιβαλλοντικής προστασίας, να αποδυναμωθούν οι 
ευρωπαϊκές συλλογικές προτιμήσεις και να επιδεινωθούν οι οικονομικές και 
κοινωνικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

(vi) να εξακολουθήσει να εγγυάται, σε όλα τα κεφάλαια της TTIP, ότι η συμφωνία δεν 
θα οδηγήσει σε καμία περίπτωση σε αποδυνάμωση, καταστρατήγηση ή 
κατάργηση των προτύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους ακόλουθους τομείς:
εργασιακά δικαιώματα, εργασιακές συνθήκες, κοινωνική ασφάλιση, κοινωνική 
ένταξη και κοινωνική προστασία, υγεία και ασφάλεια στην εργασία, 
επαγγελματική κατάρτιση, επαγγελματικά προσόντα, ελεύθερη κυκλοφορία των 
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εργαζομένων και των συνταξιούχων, κοινωνικός διάλογος, κατάργηση των 
διακρίσεων στον τόπο και στην αγορά εργασίας· επιπλέον, να εγγυηθεί ότι η 
TTIP περιλαμβάνει συνολικές και δεσμευτικές διατάξεις για τους εργασιακούς 
νόμους και τις πολιτικές σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις 
Βασικές Συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και με την ατζέντα 
της αξιοπρεπούς εργασίας· να εξασφαλίσει ότι η ενθάρρυνση του εμπορίου ή των 
επενδύσεων δεν θα γίνεται μέσω της εξασθένισης της εργασιακής νομοθεσίας· σε 
περίπτωση που ανακύπτουν διαφορές, οι εργατικές διατάξεις πρέπει να 
υποβάλλονται σε μηχανισμό επίλυσης διαφορών, συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας επιβολής εμπορικών κυρώσεων· από την άποψη αυτή, ρόλο 
μπορούν να διαδραματίσουν τα εποπτικά όργανα της ΔΟΕ·

(vii) σε περίπτωση που τελικά στοιχεία της συμφωνίας TTIP θέτουν σε κίνδυνο ή 
εμποδίζουν τα πρότυπα στους τομείς αυτούς, να ενημερώσει αμέσως σχετικά την 
αρμόδια Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου 
έτσι ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί διαβούλευση και να ληφθούν 
αποφάσεις·

(viii) να απορρίψει οποιαδήποτε συμφωνία ενδέχεται να αποτελέσει απειλή για τα 
πρότυπα εργασίας στην Ευρώπη και να οδηγήσει σε κοινωνικό ντάμπινγκ·

(ix) να διασφαλίσει την αναγνώριση της οριζόντιας διάστασης της εργασίας και των 
κοινωνικών διατάξεων, καθώς και την πλήρη ενσωμάτωση και υπεράσπισή τους 
σε όλα τα τμήματα της συμφωνίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια συνεκτική 
και ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη στις εμπορικές 
συμφωνίες·

(x) να διασφαλίσει ότι, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την TTIP, θα 
επιτευχθούν οι αμοιβαία επωφελείς ρυθμίσεις της δέσμης μέτρων για την 
κινητικότητα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων 
για τους Ευρωπαίους φορείς παροχής υπηρεσιών και αγαθών, και η δυνατότητα 
των επαγγελματιών να εργαστούν στις ΗΠΑ μετά από αναγνώριση των 
προσόντων τους, αποτελούν βασικά στοιχεία για την πλήρη αξιοποίηση της 
συμφωνίας TTIP·

(xi) να διασφαλίσει τη δυνατότητα της κοινωνίας των πολιτών να συνεισφέρει
σημαντικά στην εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της TTIP· στο πλαίσιο αυτό, 
η εφαρμογή των εργασιακών διατάξεων και η συμμόρφωση με αυτές πρέπει να 
υπόκεινται σε μια διαδικασία παρακολούθησης που περιλαμβάνει τους 
κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών σε μια διαδικασία 
κοινωνικού διαλόγου που περιλαμβάνει συμβουλευτικές επιτροπές, έχοντας 
παράλληλα κατά νου την ευρύτερη διάσταση του άρθρου 17(1) ΣΕΕ· να 
εξασφαλίσει ότι η κοινωνία των πολιτών και το ενδιαφερόμενο κοινό έχουν 
ενημερωθεί και έχουν πρόσβαση σε όλα τα σχετικά κείμενα της διαπραγμάτευσης 
και ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα έχουν πρόσβαση σε ένα ενοποιημένο 
κείμενο διαπραγμάτευσης αμέσως μετά τη συζήτηση των εν λόγω κειμένων σε 
γύρους διαπραγμάτευσης·

(xii) να λάβει άμεσα μέτρα για να εγγυηθεί το δικαίωμα των κρατών μελών να 
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νομοθετούν, να χρηματοδοτούν, να οργανώνουν, να ορίζουν πρότυπα ποιότητας 
και ασφάλειας, να διαχειρίζονται και να ρυθμίζουν όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, 
μεταξύ των οποίων η εκπαίδευση, οι κοινωνικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες υγείας, 
η ύδρευση, η αποχέτευση, η διαχείριση αποβλήτων, η κοινωνική ασφάλεια, οι 
σιδηρόδρομοι και οι δημόσιες μεταφορές, η ενέργεια, οι πολιτιστικές και 
οπτικοακουστικές υπηρεσίες, κτλ. και να εξασφαλίσει την εξαίρεση των 
δημόσιων υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της ύδρευσης, της περίθαλψης, των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και της εκπαίδευσης) από το πεδίο 
εφαρμογής της συνθήκης·

(xiii) να διασφαλίσει τον ρητό αποκλεισμό των δημοσίων υπηρεσιών όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 14 της ΣΛΕΕ από το πεδίο εφαρμογής της TTIP, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι εθνικές και τοπικές αρχές είναι ελεύθερες να 
εισάγουν, να υιοθετούν, να διατηρούν ή να καταργούν οποιοδήποτε μέτρο σε 
σχέση με την ανάθεση, την οργάνωση, τη χρηματοδότηση και την παροχή 
δημόσιων υπηρεσιών, όπως ορίζεται στο άρθρο 168 της ΣΛΕΕ (δημόσια υγεία) 
και στο Πρωτόκολλο 26 (υπηρεσίες γενικού συμφέροντος) αυτής· η εν λόγω 
εξαίρεση θα πρέπει να εφαρμοστεί είτε οι υπηρεσίες αυτές οργανώνονται ως 
μονοπώλιο, λειτουργούν με αποκλειστικά δικαιώματα ή με άλλο τρόπο και είτε 
χρηματοδοτούνται από δημόσια ή ιδιωτικά κεφάλαια και/ή παρέχονται στο κοινό 
ή σε ιδιώτες· οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις υπηρεσίες 
υγείας και κοινωνικής περίθαλψης, τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, την 
εκπαίδευση που χρηματοδοτείται από δημόσια κεφάλαια, τις σιδηροδρομικές και 
δημόσιες μεταφορές, τις υπηρεσίες ύδρευσης, φυσικού αερίου και 
ηλεκτροδότησης·

(xiv) να διασφαλίσει ότι ρήτρες μη αναστρεψιμότητας και ρήτρες διατήρησης της 
ισχύουσας κατάστασης δεν ισχύουν για καμία δημόσια και κοινωνική υπηρεσία· 
πρέπει να διαφυλαχθεί το πλήρες πεδίο για την επανεθνικοποίηση και την 
επαναδημοτικοποίηση των υπηρεσιών·

(xv) να εξασφαλίσει ότι θα ληφθούν πλήρως υπόψη οι ειδικές προκλήσεις τις οποίες 
αντιμετωπίζουν οι μικρές και μεσαίες και οι πολύ μικρές εταιρείες, όπως είναι οι 
μη δασμολογικοί εμπορικοί φραγμοί, η γραφειοκρατία και φαινόμενα εκτροπής 
του εμπορίου που απορρέουν από την TTIP· να εξασφαλίσει ότι οι ΜΜΕ θα 
επωφεληθούν πλήρως από μια ανοικτή αγορά με τη δημιουργία ενός οικονομικού 
πλαισίου που ενθαρρύνει τις εξαγωγές και ενός ευνοϊκού, ανταγωνιστικού και 
βιώσιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος· να εξασφαλίσει ότι θα λαμβάνονται 
πλήρως υπόψη οι ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το 87% του συνόλου των 
ΜΜΕ στην Ευρώπη που δεν ασχολείται με εξαγωγές αλλά στηρίζεται στην 
εγχώρια ζήτηση·

(xvi) να απλοποιήσει τις διαδικασίες και να εξετάσει νέους μηχανισμούς για να 
βοηθήσει τις ΜΜΕ να επωφεληθούν από την TTIP·

(xvii) να δημιουργήσει κίνητρα και να προωθήσει την αναδοχή της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ), η οποία πρέπει να συμπληρώνει και επουδενί να 
υποκαθιστά την εργατική και περιβαλλοντική νομοθεσία·
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(xviii) να εξασφαλίσει ότι η συμφωνία σχετικά με οποιονδήποτε μηχανισμό επίλυσης 
διαφορών για θέματα  προστασίας των επενδυτών θα λαμβάνει υπόψη τα 
αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης για την επίλυση διαφορών επενδυτή-
κράτους (ISDS), θα είναι πλήρως διαφανής και δημοκρατικά υπόλογη, θα 
αναφέρει ρητά το δικαίωμα των κρατών μελών να θεσπίζουν ρυθμίσεις, και σε 
καμιά περίπτωση δεν θα περιορίζουν ή θα παρεμποδίζουν τον νομοθέτη από το να 
θεσπίζει και να επιβάλλει νομοθεσία τόσο στον τομέα της απασχόλησης όσο και 
στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής για τη χώρα του· ένα σύστημα διακρατικής 
επίλυσης διαφορών μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ -που και οι δυο έχουν πλήρως 
λειτουργικά νομικά συστήματα και επαρκές επίπεδο επενδυτικής προστασίας 
ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια δικαίου- είναι ένα ακόμη κατάλληλο εργαλείο 
για την αντιμετώπιση επενδυτικών διαφορών· πρέπει να αποκλειστεί η 
συμπερίληψη στην TTIP οποιασδήποτε μορφής ιδιωτικών διαιτητικών 
δικαστηρίων·

(xix) να λάβει μέτρα για την υποστήριξη μιας προσέγγισης "θετικής λίστας" στη 
συμφωνία σε σχέση με το κεφάλαιο για το εμπόριο σε υπηρεσίες και την 
εγκατάσταση, βάσει της οποίας θα προσδιορίζονται ρητά οι υπηρεσίες που 
πρόκειται να ανοίξουν σε ξένες εταιρείες·

(xx) δεδομένου ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει στην έκθεση αξιολόγησης αντικτύπου της 
ότι θα μπορούσε να υπάρξει παρατεταμένο και σημαντικό κόστος προσαρμογής 
στην αγορά εργασίας της ΕΕ, να εξασφαλίσει ότι υπάρχουν ρεαλιστικές 
στατιστικές προβολές σχετικά με τις απώλειες και τα κέρδη σε θέσεις εργασίας 
στους επηρεαζόμενους τομείς και σε κάθε κράτος μέλος, οι οποίες πρέπει να 
ενημερώνονται και να δημοσιεύονται διαρκώς έτσι ώστε να μπορεί η Επιτροπή να 
επεμβαίνει εγκαίρως για να υποστηρίζει τους τομείς, τις περιφέρειες ή τα κράτη 
μέλη που πλήττονται· στο πλαίσιο αυτών των προβολών, η Επιτροπή πρέπει να
λαμβάνει υπόψη τους εξωγενείς κλυδωνισμούς και να προβλέπει σενάρια
αντιμετώπισης κρίσεων· η υποστήριξη αυτή θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω 
ενωσιακής χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένου ενός προσαρμοσμένου 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση με επαρκή 
προϋπολογισμό·

(xi) να διασφαλίσει αυστηρή αμοιβαιότητα όσον αφορά τους όρους των συναλλαγών, 
με στόχο την ενίσχυση του ευρωπαϊκού βιομηχανικού ιστού, την προστασία των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την προώθηση της απασχόλησης και την αποφυγή 
του αθέμιτου ανταγωνισμού, ιδίως όσον αφορά τα κοινωνικά πρότυπα·

(xxii) να λάβει μέτρα για να εξασφαλίσει ότι η κανονιστική συνεργασία δεν θα 
περιορίσει το δικαίωμα των κυβερνήσεων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να 
νομοθετούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος· πρέπει να ληφθούν μέτρα για να 
εξασφαλιστεί ότι η κανονιστική συνεργασία δεν θα οδηγήσει στην αποδυνάμωση 
των προτύπων εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων υγείας και 
ασφάλειας· πρέπει να εξασφαλιστεί ότι τα εργασιακά και κοινωνικά πρότυπα δεν 
θα αντιμετωπίζονται ως μη δασμολογικοί φραγμοί ή ως τεχνικοί φραγμοί στο 
εμπόριο· οι ενδιαφερόμενοι φορείς, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
εταίρων, θα πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία κανονιστικής συνεργασίας με 
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ισόρροπη εκπροσώπηση·

(xxiii) να εξασφαλίσει ότι οι νέοι ενωσιακοί κανόνες που εγκρίνονται μέσω της 
αναθεώρησης των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις, εξακολουθούν να
διαφυλάσσονται και να προωθούνται στο πλαίσιο των τρεχουσών 
διαπραγματεύσεων, ιδίως σε σχέση με: την πρόσβαση στην αγορά δημοσίων 
συμβάσεων για τις ΜΜΕ, τα κριτήρια ανάθεσης με βάση την καλύτερη αξία και 
όχι τη χαμηλότερη τιμή· τις αγορές για παράγοντες που δραστηριοποιούνται στην 
κοινωνική οικονομία· τη δυνατότητα των αναθετουσών αρχών να συνεργάζονται 
και να σχηματίζουν οντότητες σε επίπεδο ευρύτερων κοινοτήτων· και τα όρια 
κάτω από τα οποία η δημόσια σύμβαση δεν υπόκειται σε ευρωπαϊκούς ή διεθνείς 
κανόνες·

(xxiv) να εξασφαλίσει,  προκειμένου να διασφαλιστεί το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο 
από τον ανταγωνισμό του αγγλοσαξονικού αμερικανικού καπιταλισμού, και 
προκειμένου να μη θυσιαστούν οι συλλογικά χρηματοδοτούμενες δημόσιες 
υπηρεσίες και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, ότι η TTIP δεν θα ενισχύσει 
την πίεση στα κράτη μέλη για να μειώσουν τις δημόσιες δαπάνες, ως εύκολο 
τρόπο για να γίνουν οικονομικά ανταγωνιστικά και να παρέχουν στους επενδυτές 
ένα ελκυστικό επιχειρηματικό κλίμα·

(xxv) να εξασφαλίσει ότι οι κυβερνήσεις έχουν την ευκαιρία να εγκρίνουν κοινωνικά 
και περιβαλλοντικά υπεύθυνες πολιτικές για τις δημόσιες συμβάσεις· οι διατάξεις 
για τις δημόσιες συμβάσεις δεν θα πρέπει να εμποδίζουν τις κυβερνήσεις να 
αντιμετωπίζουν τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες και η συμφωνία δεν 
πρέπει να περιορίζει την ικανότητα ανταπόκρισης στις κοινωνικές απαιτήσεις, 
όπως προβλέπεται στις νέες οδηγίες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις· επιπλέον, 
οι πολιτικές για τις δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τη 
Σύμβαση αριθ. 94 της ΔΟΕ σχετικά με τις εργασιακές ρήτρες στις δημόσιες 
συμβάσεις·

(xxvi) να λάβει ταχέως μέτρα για να εξασφαλίσει ότι θα εξεταστούν τα ζητήματα που 
αφορούν τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, όπως η μετακίνηση της έδρας 
πέραν του Ατλαντικού με σκοπό την εκμετάλλευση συνθηκών που στρεβλώνουν 
τον ανταγωνισμό και υπονομεύουν την απασχόληση.
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