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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

– ottaa huomioon 12. maaliskuuta 2013 julkaistun komission vaikutustenarviointiraportin 
EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasuhteiden tulevaisuudesta,

1. esittää transatlanttisesta kauppa- ja investointikumppanuudesta meneillään olevien 
neuvottelujen yhteydessä neuvostolle seuraavat suositukset: 

i) varmistetaan, että TTIP-sopimuksella turvataan olemassa olevat työpaikat ja 
myötävaikutetaan kouriintuntuvasti ja myönteisesti voimakkaan ja kestävän 
kasvun turvaamiseen ja aikaansaamiseen niin, että maksimoidaan mahdollisuudet 
luoda korkeamman pätevyystason työpaikkoja, jotka vastaavat työmarkkinoiden 
uusia tarpeita sekä auttavat paremmilla ja kestävimmillä työpaikoilla EU:ta 
saavuttamaan vuoden 2020 tavoitteen 75 prosentin työllisyydestä, kun otetaan 
huomioon, että kauppa ei ole päämäärä sinänsä vaan keino hyvinvoinnin 
lisäämiseen; noudatetaan yleisiä työmarkkinanormeja eikä heikennetä niitä; 
varmistetaan, että normeja, erityisesti sosiaalisia normeja, ympäristönormeja sekä 
työterveys- ja työturvallisuusnormeja ei heikennetä sääntelyllä ja että niitä 
voidaan parantaa;

ii) annetaan parlamentille ajantasaisia arvioita TTIP-sopimuksen vaikutuksista 
työllisyyteen ja kasvuun EU:ssa, erityisesti Keski- ja Kaakkois-Euroopassa 
sijaitsevissa jäsenvaltioissa;

iii) varmistetaan, että ryhdytään toimiin koulutusjärjestelmien uudistamiseksi niin, 
että kehitetään uusia taitoja ja pätevämpiä työntekijöitä, jolloin pääsy 
työmarkkinoille helpottuu;

iv) varmistetaan, että mahdollisen sopimuksen sosiaaliset ja ympäristövaikutukset 
arvioidaan perusteellisesti käymällä avointa keskustelua;

v) arvioidaan, voiko yhteisten sosiaalisten ja ympäristönsuojelunormien 
määritteleminen Yhdysvaltojen kanssa heikentää eurooppalaisia kollektiivisia 
etuuksia ja lisätä jäsenvaltioiden välisiä taloudellisia ja sosiaalisia eroja;

vi) varmistetaan kaikissa TTIP-sopimuksen luvuissa, ettei sopimus saa missään 
tapauksessa johtaa jäsenvaltion ja unionin normien heikentymiseen, kiertämiseen 
tai mitätöimiseen seuraavilla aloilla: työntekijöiden oikeudet, työolot, 
sosiaaliturva, sosiaalinen osallisuus ja sosiaalinen suojelu, työterveys ja 
-turvallisuus, ammatillinen koulutus, ammatillinen pätevyys, työntekijöiden ja 
eläkeläisten vapaa liikkuvuus, työmarkkinavuoropuhelu, syrjimättömyys 
työpaikalla ja työmarkkinoilla; varmistetaan lisäksi, että TTIP-sopimus sisältää 
työlainsäädäntöä ja työvoimapolitiikkaa kaikilla hallinnon tasolla koskevia 
kattavia ja sitovia määräyksiä, jotka ovat ILO:n yleissopimusten ja ihmisarvoista 
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työtä koskevan ohjelman mukaisia; varmistetaan, ettei kauppaa tai investointeja 
edistetä työlainsäädäntöä heikentämällä; varmistetaan, että riitatapauksissa 
työoikeudellisiin säännöksiin sovelletaan riitojenratkaisumekanismia, mukaan 
lukien mahdollisuus määrätä kauppapakotteita; katsotaan, että tässä tapauksessa 
ILO:n valvontaelimet voivat olla näkyvässä roolissa; 

vii) ilmoitetaan välittömästi parlamentin asiasta vastaavalle työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunnalle, jos TTIP-sopimuksen lopulliset määräykset 
vaarantavat näiden alojen normit tai ovat esteenä niiden noudattamiselle, jotta 
asiasta voidaan keskustella ja tehdä päätöksiä;

viii) hylätään mahdollinen sopimus, joka saattaisi uhata EU:n työnormeja ja johtaa 
sosiaaliseen polkumyyntiin;

ix) varmistetaan, että työ- ja sosiaalilainsäädännön säännösten ulottuvuudet 
tunnustetaan, niitä puolustetaan ja ne sisällytetään kokonaisuudessaan sopimuksen 
kaikkiin asiaa koskeviin toiminnallisiin osiin, jotta varmistetaan kestävää 
kehitystä koskeva johdonmukainen ja kokonaisvaltainen lähestymistapa 
kauppasopimuksessa;

x) varmistetaan molempia osapuolia hyödyttävän liikkuvuutta koskevan paketin 
aikaansaaminen TTIP-neuvottelujen puitteissa, kun pidetään mielessä, että 
eurooppalaisten palveluntarjoajien ja tavarantoimittajien viisuminsaannin 
helpottaminen ja ammattilaisten työnteon mahdollistaminen Yhdysvalloissa 
tunnustamalla heidän pätevyytensä on yksi keskeisistä tekijöistä hyödynnettäessä 
täysimääräisesti TTIP-sopimusta;

xi) varmistetaan, että kansalaisyhteiskunta voi osallistua mielekkäällä tavalla 
asiaankuuluvien TTIP-määräysten täytäntöönpanoon; tässä mielessä 
työmarkkinasäännösten täytäntöönpanon ja niiden noudattamisen olisi oltava osa 
seurantaprosessia, johon osallistuvat työmarkkinaosapuolet ja 
kansalaisyhteiskunta osana työmarkkinavuoropuhelua neuvoa-antavien 
komiteoiden kanssa, samalla pitäen mielessä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 17 artiklan 1 kohdan laajemman ulottuvuuden; varmistetaan, että 
kansalaisyhteiskunta ja asiasta kiinnostuneet kansalaiset saavat tietoja ja voivat 
tutustua kaikkiin asiaankuuluviin neuvotteluteksteihin ja että parlamentti ja 
neuvosto saavat tutustua konsolidoituun neuvottelutekstiin välittömästi sen 
jälkeen kun tällaisista teksteistä on keskusteltu neuvottelukierroksilla;

xii) ryhdytään välittömiin toimiin, joilla varmistetaan jäsenvaltioiden oikeus julkisia 
palveluja koskevien säädösten antamiseen, rahoittamiseen, järjestämiseen, niitä 
koskevien laatustandardien ja turvallisuusnormien määrittelyyn sekä kaikkien 
julkisten palvelujen hallinnointiin ja sääntelyyn, mukaan luettuna koulutus, 
sosiaalipalvelut, vesi-, jätevesi- ja jätehuolto, sosiaaliturva, rautatiet ja julkinen 
liikenne, energia, kulttuuri- ja audiovisuaalipalvelut jne; varmistetaan myös 
jäsenvaltioiden oikeus jättää julkiset palvelut (mukaan luettuna vesihuolto, 
terveyspalvelut, sosiaaliturvajärjestelmät ja koulutus) sopimuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle;
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xiii) varmistetaan, että SEUT-sopimuksen 14 artiklassa tarkoitetut yleistä etua 
koskevat palvelut jätetään erityisesti pois TTIP-sopimuksen soveltamisalasta, jotta 
varmistetaan kansallisten ja paikallisten viranomaisten vapaus ottaa käyttöön, 
hyväksyä, ylläpitää tai kumota mikä tahansa toimenpide, joka liittyy tällaisten 
palvelujen tilaamiseen, järjestämiseen, rahoittamiseen ja tarjoamiseen 
SEUT-sopimuksen 168 artiklan (kansanterveys) ja siihen liitetyn pöytäkirjan 26 
(yleistä etua koskevat palvelut) mukaisesti; katsotaan, että tätä pois jättämistä olisi 
sovellettava riippumatta siitä, onko kyseiset palvelut järjestetty monopolin tavoin, 
yksinoikeudella vai muuten ja onko ne rahoitettu ja/tai tarjottu julkisesti tai 
yksityisesti; tällaisia palveluja ovat muun muassa terveydenhoito- ja 
sosiaalipalvelut, sosiaaliturvajärjestelmät, julkisesti rahoitettu koulutus, rautatiet 
ja julkinen liikenne, vesihuoltopalvelut ja kaasun ja sähkön toimituspalvelut;

xiv) varmistetaan, että salpalauseketta ja vallitsevan tilanteen säilyttämistä koskevaa 
lauseketta ei sovelleta julkisiin palveluihin eikä sosiaalipalveluihin; turvataan 
kaikki palvelujen uudelleen kansallistamista ja uudelleen kunnallistamista 
koskevat mahdollisuudet;

xv) varmistetaan, että pk-yritysten ja mikroyritysten erityishaasteet, kuten muut kuin 
tulleihin liittyvät kaupan esteet, byrokratia ja TTIP:n aiheuttama kaupan uudelleen 
ohjautuminen, otetaan täysimääräisesti huomioon; varmistetaan, että pk-yritykset 
hyötyvät täysimääräisesti avoimista markkinoista luomalla taloudellisen 
kehyksen, jossa kannustetaan vientiä sekä suotuisaa, kilpailukykyistä ja kestävää 
liiketoimintaympäristöä; varmistetaan, että vientiä harjoittamattomien ja 
kotimaisesta kysynnästä riippuvaisten pk-yritysten (87 prosenttia pk-yrityksistä) 
erityistarpeet otetaan täysimääräisesti huomioon;

xvi) yksinkertaistetaan menettelyjä ja harkitaan uusia mekanismeja, joilla pk-yritykset 
voivat hyötyä TTIP-sopimuksesta;

xvii) luodaan kannustimia ja edistetään yritysten yhteiskuntavastuuta, jonka on 
täydennettävä mutta ei missään tapauksessa korvattava työ- ja 
ympäristölainsäädäntöä;

xviii) varmistetaan, että sijoitussuojaa koskevia riidanratkaisumekanismeja koskevissa 
määräyksissä on otettava huomioon sijoittajan ja valtion välistä riitojenratkaisua 
koskevan julkisen kuulemisen tulokset, niiden on oltavat täysin avoimet ja 
demokraattisesti vastuulliset, niissä on ehdottomasti vahvistettava jäsenvaltioiden 
sääntelyoikeus eivätkä ne saa missään olosuhteissa rajoittaa tai estää lainsäätäjiä 
laatimasta ja toimeenpanemasta lakeja omien maidensa työvoima- ja 
sosiaalipolitiikan aloilla; todetaan, että EU:n ja Yhdysvaltojen valtioiden välinen 
riitojenratkaisujärjestelmä on toinen soveltuva väline investointikiistojen 
ratkaisemiseen, sillä molemmilla valtioilla on toimivat oikeusjärjestelmät ja 
riittävä investointisuoja oikeusvarmuuden takaamiseksi; yksityisten 
sovittelutuomioistuinten sisällyttäminen TTIP-sopimukseen on hylättävä; 

xix) toteutetaan toimia, joilla sopimuksessa säilytetään palvelujen vapauttamisen 
kannalta sallittuja toimia palvelujen kauppaa ja kauppaa sijoittumista koskevassa 
luvussa siten, että ulkomaisille yrityksille avattavat palvelut mainitaan erityisesti; 
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xx) otetaan huomioon, että komissio on tunnustanut vaikutustenarviointia koskevassa 
raportissaan, että sopeutuksen kustannukset EU:n työmarkkinoille saattavat olla 
pitkäaikaisia ja huomattavia; varmistetaan, että kaikissa jäsenvaltioissa eri alojen 
työpaikkojen menetyksistä/lisäyksistä on realistiset tilastot ja että ennusteita 
päivitetään ja julkaistaan, jotta komissio voi toteuttaa oikea-aikaisia toimia 
asianomaisten alojen, alueiden tai jäsenvaltioiden tukemiseksi; otetaan huomioon 
ulkoiset vaikutukset ja varaudutaan kriisiskenaarioihin ennusteissa; tämä voidaan 
saavuttaa EU:n rahoituksella, esimerkiksi Euroopan globalisaatiorahaston 
mukautetuilla määrärahoilla ja riittävällä talousarviolla; 

xi) varmistetaan, että vaihtojen olosuhteisiin sovelletaan tiukkaa vastavuoroisuutta, 
jotta voidaan vahvistaa EU:n teollista pohjaa, suojella pk-yrityksiä, luoda 
työpaikkoja ja estää kaikki epäoikeudenmukainen kilpailu etenkin sosiaalisten 
normien suhteen;

xxii) toteutetaan toimia, joilla varmistetaan, että sääntely-yhteistyö ei rajoita hallitusten 
ja Euroopan parlamentin oikeutta säätää lakeja yleisen edun vuoksi; tehdään 
päätöksiä, joilla varmistetaan ettei sääntely-yhteistyö johda työehtojen ja 
työterveys- ja työturvallisuusnormien heikentämiseen; varmistetaan, että työ- ja 
sosiaalinormeja ei käsitellä muina kuin tulleihin liittyvinä kaupan esteinä tai 
teknisinä kaupan esteinä; sisällytetään sidosryhmät ja myös työmarkkinaosapuolet 
sääntelyä-yhteistyön prosessiin tasapainoisen edustuksen muodossa;

xxiii) varmistetaan, että julkisia hankintoja koskevat uudet EU:n säännöt, jotka 
hyväksyttiin direktiivien uudelleentarkastelun yhteydessä ja otetaan mukaan 
meneillään oleviin neuvotteluihin, säilytetään entisellään etenkin seuraavista 
syistä: pk-yritysten markkinoille pääsy, sopimusten tekeminen parhaan eikä 
halvimman hinnan mukaan, sosiaalisen talouden toimijoiden markkinat, 
hankintaviranomaisten mahdollisuus tehdä yhteistyötä ja muodostaa kuntayhtymiä 
sekä alarajat, joiden alapuolella hankinnat eivät kuulu eurooppalaisten tai 
kansainvälisten sääntöjen piiriin;

xxiv) varmistetaan Euroopan sosiaalisen mallin selviäminen kilpailusta anglosaksisen 
amerikkalaisen kapitalismin kanssa sekä se, että yhteisesti rahoitettuja julkisia 
palveluja ja sosiaaliturvajärjestelmiä ei uhrata; varmistetaan, että TTIP-
sopimuksella ei lisätä jäsenvaltioiden painetta leikata julkisia menoja helppona 
keinona saada taloudellista kilpailukykyä ja luoda sijoittajia miellyttävä 
liiketoiminta-ilmapiiri;

xxv) varmistetaan, että hallituksilla on mahdollisuus hyväksyä sosiaalisesti ja 
ekologisesti vastuullisia hankintamalleja; todetaan, että hankintasäännökset eivät 
saisi estää hallituksia puuttumasta yhteiskunnan ja ympäristön tarpeisiin ja että 
sopimus ei saa rajoittaa mahdollisuutta esittää sosiaalisia vaatimuksia, kuten 
julkisista hankinnoista annetussa EU:n uudessa direktiivissä todetaan; todetaan 
lisäksi, että julkisia hankintoja koskevien toimien olisi noudatettava ILO:n 
yleissopimusta nro 94 työlausekkeista välikirjoissa, joissa julkinen viranomainen 
on sopimuspuolena;

xxvi) toteutetaan viipymättä toimia, joilla varmistetaan, että aletaan säännellä 
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aggressiivista verosuunnittelua, kuten yritysten pääkonttoreiden siirtämistä 
Atlantin toiselle puolelle, jotta ne voisivat hyödyntää edullisempia ehtoja. jotka 
vaikuttavat haitallisesti kilpailuun ja kielteisesti työllisyyteen;
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