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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

– atsižvelgdamas į 2013 m. kovo 12 d. paskelbtą Komisijos poveikio vertinimo ataskaitą dėl 
būsimų ES ir JAV prekybos santykių,

1. atsižvelgdamas į vykstančias derybas dėl TPIP susitarimo, pateikia Komisijai šias 
rekomendacijas: 

i) užtikrinti, kad TPIP padės išsaugoti esamas darbo vietas ir juntamai ir teigiamai 
prisidės užtikrinant ir skatinant didesnį tvarų augimą tam, kad kiek įmanoma 
padaugėtų galimybių kurti kvalifikuotesnio darbo vietas, reikalingas naujiems ES 
darbo rinkos poreikiams patenkinti ir geresnėms ir tvaresnėms darbo vietoms 
sukurti tam, kad būtų prisidedama įgyvendinant tikslą – iki 2020 m. pasiekti 
75 proc. užimtumą, turint mintyje, kad pati prekyba nėra tikslas, bet priemonė 
gerovei pagerinti; 
siekiant visapusiškai gerbti ir užtikrinti pasaulinius darbo standartus; užtikrinti, 

kad bus saugomi ir galės būti gerinami standartai, ypač socialiniai, aplinkos ir 
darbuotojų sveikatos ir saugos;

ii) teikti Parlamentui atnaujintas TPIP susitarimo poveikio ES darbo rinkai ir 
augimui vertinimo ataskaitas, itin daug dėmesio skiriant pasekmėms, kurias 
patiria Vidurio ir Pietryčių Europos valstybės narės;

iii) užtikrinti, kad bus imtasi veiksmų mokymo sistemoms modernizuoti siekiant 
palengvinti naujų įgūdžių ugdymą ir kvalifikuotesnių darbuotojų rengimą, taip 
pagerinant įsidarbinimo galimybes;

iv) užtikrinti, kad atvirose diskusijose bus išsamiai įvertintas galimo susitarimo 
socialinis poveikis ir jo poveikis aplinkai;

v) įvertinti riziką, kad, nustačius su JAV bendrus socialinius apsaugos ir aplinkos 
apsaugos standartus, susilpnės kolektyviniai ES prioritetai ir padidės ekonominiai 
ir socialiniai skirtumai tarp valstybių narių;

vi) visuose TPIP skyriuose užtikrinti, kad susitarimu jokiomis aplinkybėmis nebus 
sumažinti, apeiti ar panaikinti valstybių narių ir ES standartai šiose srityse: 
darbuotojų teisių, darbo sąlygų, socialinio draudimo, socialinės įtraukties ir 
socialinės apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, profesinio mokymo, 
profesinės kvalifikacijos, laisvo darbuotojų ir pensininkų judėjimo, socialinio 
dialogo, kovos su diskriminacija darbe ir darbo rinkoje; be to, užtikrinti, kad į 
TPIP susitarimą bus įtrauktos išsamios ir privalomos nuostatos dėl darbo teisės 
aktų ir politikos visais vyriausybiniais lygmenimis, kurios atitiks pagrindines 
TDO konvencijas ir deramo darbo darbotvarkę; užtikrinti, kad prekyba ar 
investicijos nebus skatinamos silpninant darbo teisės aktus; iškilus ginčams, darbo 
nuostatoms turi būti taikomas ginčų sprendimo mechanizmas, įskaitant prekybos 
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sankcijų galimybę; šiuo atžvilgiu svarbų vaidmenį gali atlikti TDO priežiūros 
institucijos; 

vii) jei galutinės TPIP susitarimo dalys keltų grėsmę šių sričių standartams ar jiems 
prieštarautų, apie tai nedelsiant informuoti atsakingą Parlamento Užimtumo ir 
socialinių reikalų komitetą, kad būtų galima surengti konsultacijas ir priimti 
sprendimus;

viii) nepritarti jokiam susitarimui, dėl kurio galėtų kilti grėsmė darbo standartams 
Europoje ir prasidėti socialinis dempingas;

ix) užtikrinti, kad darbo ir socialinių nuostatų aspektai bus pripažinti, apginti ir pilnai 
įtraukti į visas susitarimo veiklos sritis siekiant prekybos susitarime užtikrinti 
nuoseklų ir visapusišką požiūrį į tvarų vystymąsi;

x) užtikrinti, kad vykdant derybas dėl TPIP susitarimo bus sudaryti abipusiškai 
naudingi susitarimai dėl judumo dokumentų rinkinių, turint mintyje tai, kad 
Europos paslaugų teikėjams ir prekių tiekėjams taikomas vizų reikalavimų 
supaprastinimas ir galimybės specialistams dirbti JAV suteikimas pripažįstant jų 
kvalifikacijas yra vienas iš pagrindinių visapusišką TPIP susitarimo naudą 
užtikrinančių elementų;

xi) užtikrinti, kad pilietinė visuomenė galės svariai prisidėti įgyvendinant atitinkamas 
TPIP susitarimo nuostatas; šiomis aplinkybėmis reikėtų vykdyti darbo nuostatų 
įgyvendinimo ir jų laikymosi stebėseną įtraukiant socialinius partnerius ir pilietinę 
visuomenę į socialinį dialogą, kuriame dalyvautų patariamieji komitetai, taip pat 
atsižvelgti į platesnį ES sutarties 17 straipsnio 1 dalies aspektą; užtikrinti, kad 
pilietinė visuomenė ir suinteresuoti visuomenės nariai bus informuoti ir turės 
galimybę susipažinti su visais susijusiais derybų tekstais ir kad Parlamentas ir 
Taryba galės susipažinti su konsoliduotu derybų tekstu tuoj pat po to, kai tokie 
tekstai bus aptarti derybų raunduose;

xii) nedelsiant imtis veiksmų užtikrinti valstybių narių teisei rengti su visomis 
viešosiomis paslaugomis, įskaitant švietimo, socialines, sveikatos, vandens 
tiekimo, nuotėkų šalinimo, atliekų šalinimo, socialinės apsaugos, geležinkelių ir 
viešojo transporto, energetikos, kultūros ir audiovizualines ir kt. paslaugas, 
susijusius teisės aktus, šias paslaugas finansuoti, organizuoti, nustatyti jų kokybės 
ir saugos standartus, jas valdyti ir reguliuoti, taip pat užtikrinti sutarties taikymo 
viešosioms paslaugoms (įskaitant vandens tiekimo, sveikatos, socialinės apsaugos 
sistemų ir švietimo sritis) išlygas; 

xiii) užtikrinti, kad SESV 14 straipsnyje nurodytos viešosios paslaugos bus aiškiai 
neįtrauktos į TPIP susitarimo taikymo sritį siekiant užtikrinti, kad nacionalinės ir
vietos valdžios institucijos galėtų laisvai nustatyti, priimti, taikyti ar panaikinti bet 
kokią priemonę, susijusią su viešųjų paslaugų užsakymu, organizavimu, 
finansavimu ir teikimu, kaip nurodyta SESV 168 straipsnyje (visuomenės 
sveikata) ir 26 protokole (visuotinės svarbos paslaugos); ši išimtis turėtų būti 
taikoma paslaugoms, kai jos monopolinės, veikia pagal išimtines teises ar kitaip, 
arba kai jos finansuojamos viešosiomis ar privačiosiomis lėšomis ir (arba) jas 
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teikia valstybinis ar privatus teikėjas; viešosios paslaugos apima sveikatos ir 
socialinės priežiūros paslaugas, socialinės apsaugos sistemas, valstybinėmis 
lėšomis finansuojamas švietimo, geležinkelių ir viešojo transporto bei vandens, 
dujų ir elektros tiekimo paslaugas;

xiv) užtikrinti, kad jokioms viešosioms ir socialinėms paslaugoms nebus taikomos 
negrįžimo ir neveikimo išlygos; būtina užtikrinti visapusišką galimybę vėl teikti 
paslaugas nacionaliniu ir savivaldybių lygmeniu;

xv) užtikrinti, kad bus visapusiškai atsižvelgiama į konkrečius MVĮ ir labai mažoms 
įmonėms kylančius iššūkius, kaip antai netarifinės kliūtys, biurokratinės kliūtys ir 
dėl TPIP susitarimo atsiradęs prekybos srautų nukreipimo poveikis; užtikrinti, kad 
MVĮ, kurdamos ekonominę sistemą, kuri skatina eksportą ir palankią, 
konkurencingą ir tvarią verslo aplinką, visapusiškai naudotųsi atviros rinkos 
privalumais; užtikrinti, kad bus visapusiškai atsižvelgiama į konkrečius iššūkius, 
kylančius 87 proc. visų ES MVĮ, kurios nevykdo eksporto, bet savo veiklą 
grindžia vietos paklausa;

xvi) supaprastinti procedūras ir apsvarstyti naujus mechanizmus, skirtus MVĮ padėti 
naudotis TPIP susitarimo privalumais;

xvii) numatyti paskatas ir skatinti įmonių socialinės atsakomybės suvokimą; ši 
atsakomybė turėtų papildyti, bet jokiu būdu nepakeisti taikomų darbo ir aplinkos 
apsaugos teisės aktų;

xviii) užtikrinti, kad susitarime dėl visų ginčų sprendimo mechanizmo, susijusio su 
investicijų apsauga, bus atsižvelgta į viešųjų konsultacijų dėl investuotojų ir 
valstybės ginčų sprendimo rezultatus, kad susitarimas bus visiškai skaidrus ir bus 
numatyta demokratinė atskaitomybė, kad bus aiškiai nurodyta valstybių narių 
teisė reglamentuoti ir kad jokiomis aplinkybėmis nebus varžomi teisės aktų 
leidėjai ir jiems nebus sudaroma kliūčių nacionaliniams teisės aktams užimtumo ir 
socialinės politikos srityse patvirtinti ir įgyvendinti; tarpvalstybinių ginčų 
sprendimo sistema tarp ES ir JAV (kurios abi turi pilnai veikiančias teisines 
sistemas ir pakankamo lygio investicijų apsaugą, kad galėtų užtikrinti teisinį 
saugumą) yra kita tinkama priemonė investiciniams ginčams spręsti; į TPIP 
susitarimą neturi būti įtraukti jokie privatūs arbitražo teismai; 

xix) imtis veiksmų siekiant susitarimo prekybos paslaugomis ir įsisteigimo skyriuje 
taikyti leistinų paslaugų sąrašo metodą, pagal kurį aiškiai nurodomos paslaugos, 
kurias gali teikti užsienio įmonės; 

xx) atsižvelgiant į tai, kad Komisija savo poveikio vertinimo ataskaitoje pripažino, 
kad būtų galima toliau skirti ir iš esmės koreguoti išlaidas ES darbo rinkoje 
siekiant užtikrinti, kad nuolat būtų atnaujinamos ir skelbiamos realistiškos 
statistinės prognozės apie prarandamas ir (arba) naujai kuriamas darbo vietas 
paveiktuose kiekvienos valstybės narės sektoriuose tam, kad Komisija galėtų laiku 
įsikišti ir paremti paveiktus sektorius, regionus ar valstybes nares; prognozuodama 
ji turi atsižvelgti į išorinius poveikius ir numatyti krizės scenarijus; šią paramą 
būtų galima teikti skiriant ES finansavimą, įskaitant pritaikytą Europos 
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prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą su atitinkamu biudžetu; 

xi) užtikrinti, kad mainų sąlygos bus griežtai abipusės tam, kad būtų sustiprinama 
Europos pramonės struktūra, apsaugotos MVĮ, sudaromos palankios sąlygos 
užimtumui ir išvengta bet kokios nesąžiningos konkurencijos, visų pirma 
susijusios su socialiniais standartais;

xxii) imtis veiksmų siekiant užtikrinti, kad bendradarbiavimas reguliavimo srityje 
neapribos vyriausybių ir Europos Parlamento teisės rengti teisės aktus 
vadovaujantis viešaisiais interesais; būtina imtis veiksmų, siekiant užtikrinti, kad 
bendradarbiavimas reguliavimo srityje nesusilpnins darbo standartų, įskaitant 
sveikatos priežiūros ir saugos standartus; būtina užtikrinti, kad darbo ir socialiniai 
standartai nebus traktuojami kaip netarifinės ar techninės kliūtys prekybai; 
suinteresuotieji subjektai, įskaitant socialinius partnerius, turėtų būti įtraukti į 
bendradarbiavimo reguliavimo srityje procesą ir jiems turėtų būti proporcingai 
atstovaujama;

xxiii) užtikrinti, kad išliks naujos ES taisyklės, priimtos vykdant viešųjų pirkimų 
direktyvų peržiūrą, kad bus skatinama jų laikytis, ypač užtikrinant MVĮ atvirą 
galimybę dalyvauti rinkoje, kad sutarties sudarymo kriterijai bus grindžiami 
ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu, o ne mažiausia kaina, užtikrinti rinkas 
socialinės ekonomikos subjektams, perkančiųjų organizacijų galimybę 
bendradarbiauti ir kurti tarpusavio bendradarbiavimo institucijas, taip pat nustatyti 
ribas, iki kurių viešiesiems pirkimams nebus taikomos ES ar tarptautinės 
taisyklės;

xxiv) užtikrinti, siekiant apsaugoti Europos socialinį modelį nuo anglosaksiško 
amerikietiško kapitalizmo konkurencijos, ir vengti, kad nenukentėtų bendrai 
finansuojamos viešosios paslaugos ir socialinės apsaugos sistemos; TPIP 
susitarimas turi nedidinti valstybėms narėms spaudimo mažinti viešąsias išlaidas, 
kaip lengvo būdo tapti ekonomiškai konkurencingomis ir sukurti investuotojams 
patrauklią verslo aplinką;

xxv) užtikrinti, kad vyriausybės turės galimybę priimti socialiniu ir aplinkos apsaugos 
požiūriu atsakingą viešųjų pirkimų politiką; nuostatomis dėl viešųjų pirkimų 
turėtų būti netrukdoma vyriausybėms atsižvelgti į visuomenės ir aplinkos 
apsaugos poreikius ir susitarimas turėtų neriboti galimybės išreikšti socialinius 
poreikius, kaip nurodoma naujose ES direktyvose dėl viešųjų pirkimų; be to, 
viešųjų pirkimų politika turėtų atitikti TDO konvencijos Nr. 94 nuostatas dėl 
darbo išlygų viešosiose sutartyse;

xxvi) nedelsiant imtis veiksmų siekiant užtikrinti, kad bus sprendžiami agresyvaus 
mokesčių planavimo, kaip antai bendrovių pagrindinių buveinių perkėlimo iš 
anapus Atlanto siekiant pasinaudoti konkurenciją iškraipančiomis ir neigiamą 
poveikį užimtumui darančiomis sąlygomis, klausimai.
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