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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie internationale handel onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

– gezien de effectbeoordeling van de Commissie betreffende de toekomst van de 
handelsrelaties tussen de EU en de VS, gepubliceerd op 12 maart 2013,

1. beveelt de Commissie, in de context van de lopende TTIP-onderhandelingen, het volgende 
aan: 

i) ervoor zorgen dat het TTIP zowel bestaande banen zal veiligstellen als een 
concrete en positieve bijdrage zal leveren aan het creëren van sterke, duurzame 
groei, zodat in de EU optimaal gebruik kan worden gemaakt van het potentieel 
voor het scheppen van hooggekwalificeerde banen die beantwoorden aan de 
nieuwe behoeften van de arbeidsmarkt, alsook betere en duurzame banen, hetgeen 
de doelstelling van 75% arbeidsparticipatie in 2020 zal helpen verwezenlijken, 
daarbij voor ogen houdend dat handel geen doel op zich is, maar een middel 
waarmee het welzijn kan worden verbeterd; de wereldwijde arbeidsnormen 
volledig in acht nemen en beschermen; waarborgen dat normen, met name sociale 
en milieunormen en normen inzake gezondheid en veiligheid op het werk, worden 
beschermd en dat deze normen kunnen worden verbeterd;

ii) het Parlement actuele ramingen verstrekken van de gevolgen die het TTIP zal 
hebben voor de werkgelegenheid en de groei in de EU, met bijzondere aandacht 
voor de consequenties voor de lidstaten in Midden- en Zuidoost-Europa.

iii) ervoor zorgen dat er maatregelen worden genomen om de opleidingsstelsels te 
moderniseren, zodat werknemers nieuwe vaardigheden kunnen verwerven en 
beter gekwalificeerd zijn, en zich zo beter op de arbeidsmarkt kunnen integreren;

iv) ervoor zorgen dat de sociale en milieugevolgen die een eventuele overeenkomst 
met zich zou brengen, aan een grondig en onderzoek met een open discussie 
zullen worden onderworpen;

v) inschatten hoe groot het risico is dat het vaststellen van gemeenschappelijke 
sociale en milieubeschermingsnormen met de Verenigde Staten, de Europese 
collectieve preferenties zal verzwakken en de economische en sociale 
tegenstellingen tussen de lidstaten van de Unie zal verscherpen;

vi) er in alle hoofdstukken van de TTIP-overeenkomst voor zorgen dat de normen 
van de lidstaten en de EU op de volgende gebieden in geen geval door de 
overeenkomst zullen worden afgezwakt, ontdoken of buiten werking gesteld: 
werknemersrechten, arbeidsomstandigheden, sociale zekerheid, sociale inclusie en 
sociale bescherming, gezondheid en veiligheid op het werk, beroepsopleiding, 
beroepskwalificaties, vrij verkeer van werknemers en gepensioneerden, sociale 
dialoog, en non-discriminatie op het werk en op de arbeidsmarkt; voorts 
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waarborgen dat het TTIP allesomvattende en bindende bepalingen inzake 
arbeidswetgeving en -beleid op alle beleidsniveaus bevat die in overeenstemming 
zijn met de belangrijkste verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie 
(IAO) en de agenda voor fatsoenlijk werk; ervoor zorgen dat handel of 
investeringen niet worden gestimuleerd door de arbeidswetgeving uit te kleden; 
bij geschillen moet voor arbeidsbepalingen een beslechtingsmechanisme in 
werking treden waarbij ook sancties tot de mogelijkheden behoren; in dit verband 
kunnen de toezichtsorganen van de IAO een rol spelen; 

vii) indien delen van de definitieve TTIP-overeenkomst normen op deze gebieden in 
gevaar brengen of tegenspreken, de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
van het Parlement daarvan onverwijld op de hoogte stellen om beraadslaging en 
besluitvorming mogelijk te maken;

viii) iedere overeenkomst afwijzen die een gevaar voor de arbeidsnormen in Europa 
kan vormen en tot sociale dumping kan leiden;

ix) ervoor zorgen dat de dimensies van arbeids- en sociale bepalingen worden erkend, 
worden verdedigd en volledig worden geïntegreerd in alle operationele gebieden 
van de overeenkomst om te zorgen voor een coherente en allesomvattende 
benadering van duurzame ontwikkeling in de handelsovereenkomst;

x) ervoor zorgen dat in de marge van de TTIP-onderhandelingen de afspraken over 
het mobiliteitspakket, die voor beide partijen voordelig zijn, worden 
verwezenlijkt, daarbij voor ogen houdend dat visumfacilitering voor Europese 
aanbieders van goederen en diensten en de erkenning van diploma's zodat 
professionals in de VS kunnen gaan werken, behoren tot de belangrijkste 
elementen om optimaal voordeel te halen uit de TTIP-overeenkomst;

(xi) ervoor zorgen dat het maatschappelijk middenveld een betekenisvolle bijdrage 
kan leveren aan de tenuitvoerlegging van de relevante TTIP-bepalingen; in dit 
verband moet de toepassing en naleving van arbeidsbepalingen het voorwerp 
uitmaken van een monitoringprocedure waarbij de sociale partners en het 
maatschappelijk middenveld worden betrokken in een proces van sociaal overleg 
met adviesraden, ook rekening houdend met de ruimere dimensie van artikel 17, 
lid 1, VEU; ervoor zorgen dat het maatschappelijk middenveld en het betrokken 
publiek in kennis worden gesteld van en inzage krijgen in alle relevante 
onderhandelingsteksten en dat het Parlement en de Raad inzage krijgen in 
geconsolideerde onderhandelingsteksten onmiddellijk nadat die in 
onderhandelingsronden zijn besproken;

xii) onmiddellijk maatregelen nemen om het recht van de lidstaten waarborgen om 
alle openbare diensten aan wetgeving te onderwerpen, te financieren, te 
organiseren, aan kwaliteits- en veiligheidsnormen te onderwerpen, te beheren en 
te reguleren, met inbegrip van onderwijs, sociale diensten, gezondheidszorg, 
watervoorziening, afvalwaterafvoer, afvalverwijdering, sociale zekerheid, 
spoorwegen en openbaar vervoer, energie, culturele en audiovisuele diensten enz., 
en ervoor te zorgen dat openbare diensten (waaronder water, gezondheid, sociale 
zekerheid en onderwijs) van de werkingssfeer van de overeenkomst worden 
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uitgesloten; 

xiii) waarborgen dat overheidsdiensten zoals bedoeld in artikel 14 VWEU 
uitdrukkelijk van de werkingssfeer van het TTIP worden uitgesloten, zodat 
nationale en lokale overheden de vrijheid hebben om maatregelen betreffende het 
opdragen, organiseren, financieren en aanbieden van overheidsdiensten, zoals 
bepaald in artikel 168 VWEU (volksgezondheid) en in protocol 26 bij het VWEU 
(diensten van algemeen belang), in te voeren, vast te stellen, te behouden of in te 
trekken; deze uitsluiting moet van toepassing zijn ongeacht de vraag of de 
desbetreffende diensten zijn georganiseerd als een monopolie, worden 
geëxploiteerd op grond van exclusieve rechten of anderszins, en of deze nu met 
publieke of private middelen worden gefinancierd en/of door publieke of private 
instanties worden verleend; deze diensten omvatten onder meer gezondheids- en 
sociale zorg, socialezekerheidsstelsels, openbaar gefinancierd onderwijs, 
spoorwegen, openbaar vervoer en water-, gas- en elektriciteitsvoorziening;

xiv) ervoor zorgen dat aanpassings- en standstillclausules niet van toepassing zijn op 
openbare en sociale diensten; de volledige werkingssfeer voor het in nationaal en 
lokaal beheer terugbrengen van diensten moet worden gewaarborgd;

xv) ervoor zorgen dat er ten volle rekening wordt gehouden met de specifieke 
uitdagingen van het mkb, zoals non-tarifaire handelsbelemmeringen, 
administratieve rompslomp en handelsverlegging ten gevolge van het TTIP;
ervoor zorgen dat het mkb ten volle van de openstelling van de markt kan 
profiteren, door het creëren van een economisch kader dat export aanmoedigt en 
een gunstig, concurrerend en duurzaam ondernemingsklimaat; ervoor zorgen dat 
er ten volle rekening wordt gehouden met de specifieke uitdagingen van de 87 
procent van alle kleine en middelgrote bedrijven in de EU die niet exporteren, 
maar afhankelijk zijn van de binnenlandse handel;

xvi) procedures vereenvoudigen en nieuwe mechanismen overwegen waarmee het 
mkb voordeel kan halen uit het TTIP;

xvii) stimulansen creëren om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) ingang 
te doen vinden ter aanvulling, maar in geen geval ter vervanging, van arbeids- en 
milieuwetgeving;

xviii) garanderen dat een overeenkomst over een geschillenbeslechtingsregeling ter 
bescherming van investeringen rekening houdt met de resultaten van de openbare 
raadpleging over de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten 
(ISDS), volledig transparant en democratisch controleerbaar is, de mogelijkheid 
blijft bieden om geschillen aan de rechter voor te leggen en de wetgevers in geen 
geval belet in eigen land wetgeving op het gebied van werkgelegenheids- en 
sociaal beleid aan te nemen en te handhaven; een systeem voor de beslechting van 
geschillen tussen staten tussen de EU en de VS – die beide beschikken over 
volledig functionerende rechtssystemen en voldoende investeringsbescherming 
om rechtszekerheid te garanderen – is ook een geschikt instrument om geschillen 
over investeringen te regelen; van de opname van particuliere arbitragepanels in 
het TTIP kan geen sprake zijn; 
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xix) stappen ondernemen om in de overeenkomst een benadering van "positieve 
lijsten" te volgen met betrekking tot het hoofdstuk over handel in diensten en 
vestiging, waarbij uitdrukkelijk wordt vermeld welke diensten worden 
opengesteld voor buitenlandse bedrijven; 

xx) aangezien de Commissie in haar effectbeoordeling erkent dat er op de Europese 
arbeidsmarkt langdurige en aanzienlijke aanpassingskosten kunnen zijn, ervoor 
zorgen dat er realistische statistische projecties inzake baanverlies of -winst in de 
betreffende sectoren en in elke lidstaat voorhanden zijn en dat deze voortdurend 
worden geactualiseerd en gepubliceerd, zodat de Commissie tijdig in actie kan 
komen om de betreffende sectoren, regio's of lidstaten te steunen; in haar 
projecties rekening houden met externe schokken en crisisscenario's; deze steun 
kan worden verleend met EU-middelen, zoals een aangepast Europees fonds voor 
aanpassing aan de globalisering het een toereikend budget; 

xi) zorgen voor een strikte wederkerigheid in de handelsvoorwaarden teneinde het 
Europese industriemodel te versterken, het mkb te beschermen, banen te scheppen 
en oneerlijke concurrentie te voorkomen, met name wat sociale normen betreft;

xxii) stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat samenwerking op het gebied van 
regelgeving het recht van regeringen en het Europees Parlement om wetgeving op 
te stellen in het algemeen belang niet inperkt; er moeten stappen worden 
ondernomen om ervoor te zorgen dat samenwerking op het gebied van 
regelgeving niet leidt tot afzwakking van arbeidsnormen, waaronder normen voor 
gezondheid en veiligheid; er moet worden gewaarborgd dat arbeids- en sociale 
normen niet worden behandeld als non-tarifaire belemmeringen of technische 
handelsbelemmeringen; de belanghebbenden, waaronder de sociale partners, 
moeten in een evenwichtige vertegenwoordiging worden betrokken bij het proces 
van samenwerking op het gebied van regelgeving;

xxiii) ervoor zorgen dat nieuwe EU-regels die middels de herziening van richtlijnen 
inzake overheidsopdrachten zijn vastgesteld, behouden blijven en worden 
bevorderd in het kader van voortdurende onderhandelingen, met name wat betreft 
toegang tot de markt voor overheidsopdrachten voor het mkb, de gunningscriteria 
op basis van de beste waarde in plaats van de laagste prijs, de markten voor 
actoren in de sociale economie, de mogelijkheid voor aanbestedende overheden 
om samen te werken en samenwerkingsverbanden aan te gaan, en de drempels 
waaronder de aanbesteding niet onder EU- of internationale regels valt;

xxiv) ervoor zorgen dat collectief gefinancierde overheidsdiensten en 
socialezekerheidsstelsels niet worden opgeofferd, zodat het Europese sociale 
model de concurrentie met het Angelsaksische Amerikaanse kapitalisme kan 
overleven; het TTIP mag de lidstaten niet onder druk zetten om hun 
overheidsuitgaven te verminderen als een makkelijke manier om economisch 
concurrerend te worden en investeerders een aantrekkelijk ondernemingsklimaat 
te bieden;

xxv) ervoor zorgen dat regeringen de kans krijgen om een sociaal en ecologisch 
verantwoord aanbestedingsbeleid te voeren; bepalingen inzake aanbestedingen 



AD\1054474NL.doc 7/8 PE546.672v02-00

NL

mogen regeringen niet beletten in te spelen op de behoeften van de samenleving 
en het milieu, en de mogelijkheid om sociale eisen te stellen, mag door de 
overeenkomst niet worden ingeperkt, zoals gesteld in de nieuwe EU-richtlijnen 
inzake overheidsopdrachten; voorts moet het beleid inzake overheidsopdrachten 
in overeenstemming zijn met IAO-Verdrag 94 betreffende bepalingen ter regeling 
van arbeidsvoorwaarden (overheidscontracten);

xxvi) spoedig regelgevingsmaatregelen nemen tegen agressieve fiscale planning, 
waarbij bijvoorbeeld hoofdzetels naar de andere kant van de Atlantische Oceaan 
worden overgebracht om te profiteren van voorwaarden die de concurrentie 
verstoren en negatieve gevolgen hebben voor de werkgelegenheid.
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