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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās 
tirdzniecības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

– ņemot vērā 2013. gada 12. martā publicēto Komisijas ietekmes novērtējuma ziņojumu par 
ES un ASV tirdzniecības attiecību nākotni,

1. saistībā ar notiekošajām sarunām par TTIP sniedz Komisijai šādus ieteikumus: 

(i) nodrošināt, ka TTIP aizsargās esošās darbvietas un sniegs reālu un pozitīvu 
ieguldījumu spēcīgas, ilgtspējīgas izaugsmes aizsardzībā un panākšanā, lai 
palielinātu iespējas radīt kvalificētāku darbinieku darbvietas, kas atbilstu jaunajām 
darba tirgus vajadzībām, un labākas un ilgtspējīgākas darbvietas ES, cenšoties līdz 
2020. gadam panākt 75% nodarbinātības mērķi un apzinoties, ka tirdzniecība pati 
par sevi nav mērķis, bet tikai līdzeklis labklājības uzlabošanai; pilnībā ievērot un 
aizsargāt globālos darba standartus; pārliecināties, ka standarti, jo īpaši sociālie, 
vides, darba drošības un veselības aizsardzības standarti, ir aizsargāti un tos var 
uzlabot;

(ii) sniegt Parlamentam atjauninātas aplēses par TTIP ietekmi uz nodarbinātību un 
izaugsmi ES, jo īpaši attiecībā uz dalībvalstīm Centrāleiropā un 
Dienvidaustrumeiropā;

(iii) nodrošināt, ka tiek sekmēta apmācības sistēmu modernizācija, lai veicinātu jauno 
prasmju apgūšanu un palielinātu darbinieku kvalifikāciju, tādā veidā uzlabojot 
piemērotību darba tirgum;

(iv) nodrošināt, ka ar atklātām diskusijām tiek rūpīgi izvērtēta iespējamā nolīguma 
sociālā ietekme un ietekme uz vidi;

(v) novērtēt risku, ka kopēju sociālās un vides aizsardzības standartu noteikšana ar 
Amerikas Savienotajām Valstīm vājinās Eiropas kopējās preferences un saasinās 
ekonomiskās un sociālās atšķirības starp dalībvalstīm;

(vi) visās TTIP nolīguma nodaļās nodrošināt, ka ar šo nolīgumu nekādā gadījumā 
netiks pazemināti, apieti vai anulēti dalībvalstu vai ES standarti šādās jomās: 
darba ņēmēju tiesības, darba apstākļi, sociālais nodrošinājums, sociālā iekļaušana 
un sociālā aizsardzība, darba drošība un veselības aizsardzība, profesionālā 
apmācība, profesionālās kvalifikācijas, darba ņēmēju un pensionāru brīva 
pārvietošanās, sociālais dialogs, diskriminācijas novēršana darbvietā un darba 
tirgū; turklāt garantēt, lai TTIP tiktu iekļauti visaptveroši un saistoši noteikumi par 
darba tiesībām un politikas nostādnēm visos valdības līmeņos, ar ko tiek ievērotas 
galvenās SDO konvencijas un pienācīga darba nodrošināšanas programma;
nodrošināt, ka tirdzniecība vai ieguldījumi netiek veicināti, vājinot darba tiesības; 
strīdu gadījumā nodarbinātības noteikumiem ir jāpiemēro strīdu izšķiršanas 
mehānisms, paredzot iespēju piemērot sankcijas; šajā ziņā var iesaistīt SDO 
uzraudzības struktūras; 
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(vii) ja TTIP galīgās redakcijas daļās tiek apdraudēti vai apgrūtināti šo jomu standarti, 
nekavējoties informēt par šiem jautājumiem atbildīgo Parlamenta Nodarbinātības 
un sociālo lietu komiteju, lai varētu apspriesties un pieņemt lēmumus; 

(viii) noraidīt nolīgumu, kas varētu apdraudēt darba standartus Eiropā un izraisīt sociālo 
dempingu;

(ix) nodrošināt, ka nodarbinātības un sociālās jomas noteikumu aspekti tiek atzīti, 
aizsargāti un pilnībā iekļauti visās normatīvajās nolīguma daļās, lai tirdzniecības 
nolīgumā nodrošinātu saskaņotu un visaptverošu pieeju ilgtspējīgai attīstībai;

(x) nodrošināt, ka TTIP sarunās tiek panākta vienošanās par abpusēji izdevīgu 
mobilitātes noteikumu kopumu, paturot prātā, ka vīzu režīma atvieglojumi 
Eiropas pakalpojumu sniedzējiem un preču pārdevējiem un kvalifikāciju atzīšana, 
kas profesionāļiem dotu iespēju strādāt ASV, ir viens no svarīgākajiem faktoriem, 
lai gūtu pilnīgu labumu no TTIP nolīguma;

(xi) nodrošināt, lai pilsoniskā sabiedrība varētu sniegt būtisku ieguldījumu nozīmīgu 
TTIP noteikumu īstenošanā; šajā sakarībā ir jāuzrauga nodarbinātības noteikumu 
īstenošana un ievērošana, iesaistot sociālos partnerus un pilsonisko sabiedrību 
sociālā dialoga procesā, kurā piedalītos padomdevēju komitejas, vienlaikus ņemot 
vērā plašāku LES 17. panta 1. punkta nozīmi; nodrošināt, lai pilsoniskā sabiedrība 
un iesaistītās personas ir informētas par visiem attiecīgajiem sarunu tekstiem un 
tie ir viņām pieejami, un lai konsolidētie sarunu teksti ir pieejami Parlamentam un 
Padomei tūlīt pēc minēto tekstu apspriešanas sarunu kārtās;

(xii) nekavējoties veikt pasākumus, lai nodrošinātu, ka attiecībā uz visiem 
sabiedriskajiem pakalpojumiem, tostarp izglītību, sociālajiem pakalpojumiem, 
veselības aprūpes pakalpojumiem, ūdensapgādi, notekūdeņu savākšanu, atkritumu 
likvidēšanu, sociālo nodrošinājumu, dzelzceļa un sabiedrisko transportu, 
enerģētiku, kultūras un audiovizuālajiem pakalpojumiem un citiem 
pakalpojumiem, dalībvalstīm ir tiesības izstrādāt tiesību aktus, finansēt šos 
pakalpojumus un organizēt tos, noteikt tiem kvalitātes un drošības standartus, 
pārvaldīt un reglamentēt tos, kā arī nodrošināt sabiedrisko pakalpojumu (tostarp 
ūdens, veselības, sociālās nodrošinājuma sistēmas un izglītības) izslēgšanu no 
nolīguma darbības jomas; 

(xiii) nodrošināt, ka no TTIP piemērošanas jomas tiek nepārprotami izslēgti 
sabiedriskie pakalpojumi, kas minēti LESD 14. pantā, lai nodrošinātu, ka valsts un 
vietējām iestādēm būtu rīcības brīvība ieviest, pieņemt, paturēt spēkā vai atcelt 
jebkurus pasākumus saistībā ar sabiedrisko pakalpojumu pasūtīšanu, 
organizēšanu, finansēšanu un sniegšanu, kā paredzēts LESD 168. pantā 
(sabiedrības veselība) un tā Protokolā Nr. 26 (vispārējas nozīmes pakalpojumi); šī 
izslēgšana ir jāpiemēro gan tad, ja attiecīgie pakalpojumi tiek organizēti monopola 
veidā, tiek sniegti saskaņā ar ekskluzīvām tiesībām vai citādi, gan tad, ja tie tiek 
finansēti no valsts vai privātajiem līdzekļiem un/vai tos nodrošina valsts vai 
privātstruktūras; šādi pakalpojumi ietver veselības un sociālās aprūpes 
pakalpojumus, sociālā nodrošinājuma sistēmas, valsts finansētu izglītību, 
dzelzceļa un sabiedrisko transportu, un ūdens, gāzes un elektroenerģijas apgādes 
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pakalpojumus;

(xiv) nodrošināt, lai tā dēvētās „sprūdrata klauzulas” un „atturēšanās no jebkādas 
darbības” klauzulas netiktu piemērotas sabiedriskajiem un sociālajiem 
pakalpojumiem; ir jāaizsargā visas iespējas veikt pakalpojumu atkārtotu 
nacionalizāciju un atkārtotu nodošanu pašvaldību kompetencē;

(xv) nodrošināt, ka tiek pilnībā ņemtas vērā MVU un mikrouzņēmumiem raksturīgās 
problēmas, tostarp ar tarifiem nesaistīti tirdzniecības šķēršļi, birokrātija un TTIP 
radītās sekas saistībā ar novirzēm tirdzniecības plūsmās; gādāt, ka MVU pilnībā 
izmanto atklāta tirgus priekšrocības, izveidojot ekonomisku sistēmu, kas veicina 
eksportu un labvēlīgu, konkurētspējīgu un ilgtspējīgu uzņēmējdarbības vidi; 
nodrošināt, ka pilnībā tiek ņemtas vērā raksturīgās problēmas, ar kurām saskaras 
87 % no visiem ES MVU, kuri nav iesaistīti eksportā, bet paļaujas uz iekšzemes 
pieprasījumu;

(xvi) vienkāršot procedūras un apsvērt jaunu mehānismu ieviešanu, lai palīdzētu MVU 
izmantot TTIP priekšrocības;

(xvii) radīt stimulus un sekmēt uzņēmumu sociālās atbildības ieviešanu, kurai ir 
jāpapildina nodarbinātības un vides aizsardzības tiesību akti, bet nekādā gadījumā 
nav tie jāaizstāj;

(xviii) nodrošināt, lai vienošanās par jebkuru strīdu izšķiršanas mehānismu attiecībā uz 
investīciju aizsardzību ņem vērā sabiedriskās apspriešanas secinājumus par 
ieguldītāju un valsts strīdu izšķiršanu (ISDS), ir pilnīgi pārredzamas un 
demokrātiski kontrolējamas, skaidri nosaka dalībvalstu reglamentēšanas tiesības 
un nekādā gadījumā nekavē likumdevējus pieņemt un īstenot savu valstu tiesību 
aktus nodarbinātības un sociālās politikas jomā; ES un ASV starpvalstu strīdu 
izšķiršanas mehānisms ir vēl viens piemērots instruments ieguldījumu strīdu 
risināšanai, jo abās minētajās valstīs ir pilnībā funkcionējoša tiesību sistēma un 
ieguldījumu aizsardzības līmenis ir pietiekams, lai garantētu tiesisko drošību; ir 
jāizslēdz jebkādas privātas arbitrāžas tiesas veida iekļaušana TTIP;

(xix) veikt pasākumus, lai nolīgumā ievērotu pozitīvo uzskaitījumu pieeju saistībā ar 
nodaļu par pakalpojumu tirdzniecību un uzņēmējdarbību, skaidri norādot 
pakalpojumu jomas, kas tiks atvērtas ārvalstu uzņēmumiem; 

(xx) tā kā Komisija savā ietekmes novērtējuma ziņojumā atzina, ka varētu rasties 
ilgstošas un ievērojamas pielāgošanās izmaksas ES darba tirgū, nodrošināt 
reālistiskas statistiskās prognozes saistībā ar darbvietu zaudēšanu un iegūšanu 
attiecīgajās nozarēs un katrā dalībvalstī un šīs statistikas pastāvīgu atjaunināšanu 
un publicēšanu, lai Komisija spētu laikus iejaukties un sniegt atbalstu problēmu 
skartajām nozarēm, reģioniem vai dalībvalstīm; prognozēs ņemt vērā ārējo 
ietekmi un paredzēt krīzes scenārijus; šo atbalstu varētu īstenot, piešķirot 
finansējumu no ES līdzekļiem, tostarp no Eiropas Globalizācijas pielāgošanās 
fonda, kuram ir izdarītas izmaiņas un piešķirts pietiekams budžets; 

(xxi) nodrošināt stingru savstarpību attiecībā uz tirdzniecības apstākļiem, lai stiprinātu 
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ES rūpniecisko struktūru, aizsargātu MVU, radītu darbvietas un novērstu jebkuru 
negodīgu konkurenci, jo īpaši attiecībā uz sociālajiem standartiem;

(xxii) veikt pasākumus, lai nodrošinātu, ka sadarbība regulējuma jomā neierobežo 
valdību un Eiropas Parlamenta tiesības pieņemt tiesību aktus sabiedrības 
interesēs; ir jāveic pasākumi, lai nodrošinātu, ka sadarbība regulējuma jomā 
nepazemina darba standartus, tostarp veselības aizsardzības un drošības 
standartus; jānodrošina, lai nodarbinātības un sociālos standartus nepielīdzinātu ar 
tarifiem nesaistītiem tirdzniecības šķēršļiem vai tehniskiem šķēršļiem 
tirdzniecībai; regulējuma jomā īstenotās sadarbības procesā būtu jāiesaista 
ieinteresētās puses, tostarp sociālie partneri, nodrošinot to līdzsvarotu pārstāvību;

(xxiii) nodrošināt, lai sarunu kontekstā tiktu saglabāti un popularizēti jaunie ES 
noteikumi, kas ir pieņemti, pārskatot publiskā iepirkuma direktīvas, jo īpaši 
saistībā ar MVU piekļuvi publisko iepirkumu tirgum, līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijiem, kuru pamatā ir labākā vērtība, nevis zemākā cena, 
sociālās ekonomikas dalībnieku izmantotiem tirgiem, iespēju līgumslēdzējām 
iestādēm sadarboties un veidot kopīgas struktūras, kā arī robežvērtībām, kuru 
nesasniegšanas gadījumā ES vai starptautiskie noteikumi uz iepirkuma īstenošanu 
neattiecas;

(xxiv) lai nodrošinātu Eiropas sociālā modeļa saglabāšanas iespēju konkurencē ar 
anglosakšu un amerikāņu kapitālismu, nodrošināt, ka netiek „upurēti” kopīgi 
finansētie sabiedriskie pakalpojumi un sociālā nodrošinājuma sistēmas; TTIP 
nedrīkst palielināt spiedienu uz dalībvalstīm, lai tās samazinātu publiskos 
izdevumus, tādējādi vienkāršā veidā kļūstot ekonomiski konkurētspējīgākas un 
nodrošinot ieguldītājiem pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi;

(xxv) nodrošināt, ka valdībām ir iespēja pieņemt sociāli un ekoloģiski atbildīgas 
iepirkuma politikas programmas; iepirkuma noteikumi nedrīkst liegt valdībām 
iespēju risināt vajadzības sociālajā un vides jomā, un nolīgums nedrīkst ierobežot 
spēju izvirzīt sociālas prasības, kā norādīts jaunajās ES direktīvās par publisko 
iepirkumu; turklāt publiskā iepirkuma politikai jābūt saskaņā ar SDO 
94. konvenciju attiecībā uz darba tiesību klauzulām publiskajos līgumos;

(xxvi) strauji veikt pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek regulēta agresīva nodokļu 
plānošana, proti, uzņēmuma juridiskās adreses pārvietošana uz otru Atlantijas 
okeāna krastu nolūkā izmantot apstākļus, kas ietekmē konkurenci un negatīvi 
iespaido nodarbinātības jomu.
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