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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, 
jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

– uwzględniając sprawozdanie Komisji z oceny skutków dotyczące przyszłości stosunków 
handlowych między UE a USA, opublikowane w dniu 12 marca 2013 r.,

1. w związku z trwającymi negocjacjami w sprawie TTIP kieruje do Komisji następujące 
zalecenia: 

(i) należy zadbać o to, aby TTIP zarówno zabezpieczyło istniejące miejsca pracy, jak 
i wniosło konkretny i pozytywny wkład w zagwarantowanie i generowanie 
silnego, trwałego wzrostu gospodarczego w celu zmaksymalizowania potencjału 
tworzenia miejsc pracy wymagających wyższych kwalifikacji, aby sprostać 
nowym potrzebom rynku pracy, oraz lepszego i trwałego zatrudnienia w UE, aby 
przyczynić się do osiągnięcia wyznaczonego na 2020 r. celu polegającego na 75% 
zatrudnieniu, pamiętając o tym, że handel nie jest celem samym w sobie, ale 
sposobem na poprawę dobrobytu; należy w pełni przestrzegać światowych 
standardów pracy i chronić je; należy zagwarantować ochronę standardów, 
zwłaszcza standardów społecznych i środowiskowych oraz norm bezpieczeństwa i
higieny pracy, a także możliwość ich udoskonalania;

(ii) należy dostarczyć Parlamentowi aktualne szacunkowe oceny wpływu TTIP na 
zatrudnienie i wzrost w UE, ze szczególnym uwzględnieniem skutków dla państw 
członkowskich z Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej;

(iii) należy dopilnować, by podjęto działania na rzecz modernizacji systemów 
szkolenia w celu ułatwienia rozwoju nowych umiejętności i lepszych kwalifikacji 
pracowników, a tym samym poprawy dostępu do rynku pracy;

(iv) należy dopilnować, aby w otwartej debacie dokładnie oceniono wpływ 
ewentualnego porozumienia na środowisko i kwestie społeczne;

(v) należy ocenić ryzyko osłabienia zbiorowych preferencji europejskich i 
pogłębienia różnic gospodarczych i społecznych między państwami 
członkowskimi w wyniku zdefiniowania wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi 
standardów ochrony socjalnej i ochrony środowiska;

(vi) we wszystkich rozdziałach umowy w sprawie TTIP należy zadbać o to, aby TTIP 
w żadnym wypadku nie prowadziło do osłabienia, omijania lub unieważnienia 
standardów państw członkowskich i UE w następujących obszarach: prawa 
pracowników, warunki pracy, bezpieczeństwo socjalne, integracja społeczna i 
ochrona socjalna, bezpieczeństwo i higiena pracy, szkolenia zawodowe, 
kwalifikacje zawodowe, swoboda przemieszczania się pracowników i emerytów, 
dialog społeczny, przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy i na rynku 
pracy; ponadto należy zagwarantować, że TTIP będzie zawierać kompleksowe i 
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wiążące postanowienia dotyczące prawa pracy i strategie na wszystkich 
szczeblach administracji zgodne z podstawowymi konwencjami 
Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) i programem godnej pracy; należy 
dopilnować, aby handel lub inwestycje nie były wspierane kosztem osłabienia 
praw pracy; w przypadku sporów postanowienia dotyczące pracy muszą podlegać 
mechanizmowi rozstrzygania sporów, obejmującemu możliwość sankcji; w tym 
zakresie rolę do odegrania mogą mieć organy nadzorcze MOP; 

(vii) jeśli ostateczne elementy umowy w sprawie TTIP miałyby zagrozić standardom 
obowiązującym w tych obszarach lub stać na ich drodze, należy niezwłocznie 
poinformować o tym Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu, 
właściwą dla tych spraw, aby umożliwić przeprowadzenie konsultacji i podjęcie 
decyzji;

(viii) należy odrzucić każde porozumienie, które mogłoby stanowić zagrożenie dla 
standardów pracy w Europie oraz prowadzić do dumpingu socjalnego;

(ix) należy dopilnować, aby wymiar przepisów dotyczących pracy i spraw socjalnych 
został uznany, obroniony i w pełni uwzględniony we wszystkich operacyjnych 
częściach umowy, aby zapewnić w tej umowie handlowej spójne i wszechstronne 
podejście do trwałego rozwoju;

(x) należy dopilnować, aby na marginesie negocjacji w sprawie TTIP osiągnąć 
korzystne dla obydwu stron ustalenia w sprawie pakietu dotyczącego mobilności, 
pamiętając o tym, że ułatwienia wizowe dla europejskich dostawców usług i 
towarów oraz umożliwienie specjalistom pracy w USA dzięki uznawaniu ich 
kwalifikacji zawodowych stanowią jeden z najważniejszych elementów, jeśli 
chodzi o wykorzystanie w pełni umowy w sprawie TTIP;

(xi) należy dopilnować, aby społeczeństwo obywatelskie mogło wnosić znaczący 
wkład we wdrażanie odpowiednich przepisów TTIP; w związku z tym wdrożenie 
przepisów dotyczących pracy i ich przestrzeganie powinno podlegać procesowi 
monitorowania, w którym partnerzy społeczni i społeczeństwo obywatelskie 
uczestniczyć będą w dialogu społecznym z udziałem komitetów doradczych, przy 
czym należy pamiętać także o szerszym wymiarze art. 17 ust 1 TUE; należy 
zadbać o informowanie społeczeństwa obywatelskiego i opinii publicznej oraz o 
ich dostęp do wszystkich istotnych dokumentów negocjacyjnych, a także o dostęp 
Parlamentu i Rady do skonsolidowanych dokumentów negocjacyjnych 
natychmiast po ich omówieniu w danej turze negocjacji;

(xii) należy podjąć natychmiastowe działania, aby zagwarantować prawo państw 
członkowskich do przyjmowania przepisów dotyczących wszystkich usług 
publicznych, ich finansowania i organizowania, ustalania dla nich standardów 
jakości i bezpieczeństwa, zarządzania nimi i regulowania ich, w tym edukacji, 
usług socjalnych, służby zdrowia, zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków, 
usuwania odpadów, zabezpieczenia społecznego, kolei i transportu publicznego, 
dostawy energii, usług kulturalnych i audiowizualnych itd., oraz należy zadbać o 
wyłączenie usług publicznych (w tym zaopatrzenia w wodę, opieki zdrowotnej, 
systemów zabezpieczenia społecznego i edukacji) z zakresu układu; 
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(xiii) należy zapewnić wyraźne wyłączenie usług publicznych, o których mowa w art. 
14 TFUE, z zakresu stosowania TTIP, aby zapewnić władzom krajowym i 
lokalnym swobodę wprowadzania, przyjmowania, utrzymywania lub uchylania 
wszelkich środków dotyczących zlecania, organizowania, finansowania oraz 
świadczenia usług publicznych, zgodnie z  art. 168 TFUE (zdrowie publiczne) 
oraz protokołem 26 do niego (usługi świadczone w interesie ogólnym); 
wyłączenie to powinno mieć zastosowanie niezależnie od tego, czy przedmiotowe 
usługi są organizowane jako monopol, świadczone na podstawie prawa 
wyłączności lub w inny sposób oraz niezależnie od tego, czy są finansowane lub 
świadczone publicznie czy prywatnie; takie usługi obejmują usługi opieki 
zdrowotnej i socjalnej, systemy zabezpieczenia społecznego, edukację 
finansowaną ze środków publicznych, kolej i transport publiczny, dostawę wody, 
gazu oraz energii elektrycznej;

(xiv) należy dopilnować, aby klauzule zawieszające i zapadkowe nie miały 
zastosowania do jakichkolwiek usług publicznych i socjalnych; trzeba 
zagwarantować w pełni możliwość renacjonalizacji i remunicypalizacji usług;

(xv) należy dopilnować, aby w pełni zostały uwzględnione specyficzne wyzwania, 
przed jakimi stają MŚP i mikroprzedsiębiorstwa, takie jak bariery pozataryfowe w 
handlu, biurokracja oraz przesunięcie handlu będące skutkiem TTIP; należy 
dopilnować, aby MŚP odniosły pełnię korzyści z otwartego rynku przez 
stworzenie ram ekonomicznych pobudzających eksport oraz korzystnego, 
konkurencyjnego i stabilnego otoczenia biznesu; należy dopilnować, aby w pełni 
zostały uwzględnione specyficzne wyzwania, przed jakimi staje 87% wszystkich 
MŚP w UE, które nie zajmują się eksportem, lecz są zależne od popytu 
krajowego;

(xvi) należy uprościć procedury i zastanowić się nad nowymi mechanizmami, które 
pomogłyby MŚP odnieść korzyści z TTIP;

(xvii) należy stworzyć zachęty i propagować coraz większą społeczną odpowiedzialność 
przedsiębiorstw, która musi uzupełniać prawo pracy i prawo ochrony środowiska, 
ale w żadnym wypadku nie może ich zastępować;

(xviii) należy dopilnować, aby porozumienie w sprawie każdego mechanizmu 
rozstrzygania sporów w zakresie ochrony inwestycji uwzględniało wyniki 
konsultacji społecznych dotyczących rozstrzygania sporów między inwestorem a 
państwem, było w pełni przejrzyste i zgodne z zasadami odpowiedzialności 
demokratycznej, wyraźnie stwierdzało prawo państw członkowskich do regulacji i 
w żadnym wypadku nie ograniczało ustawodawców ani nie utrudniało im 
przyjmowania i egzekwowania przepisów krajowych w dziedzinie zatrudnienia i 
w dziedzinie polityki społecznej; unijno-amerykański system rozstrzygania 
sporów między państwami – przy czym zarówno UE, jak i USA dysponują w 
pełni sprawnymi systemami prawnymi i zapewniają ochronę inwestycji 
wystarczającą do zagwarantowania pewności prawa – to kolejne odpowiednie 
narzędzie do rozwiązywania sporów dotyczących inwestycji; wyklucza się objęcie 
zakresem TTIP jakiejkolwiek formy prywatnych trybunałów arbitrażowych; 
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(xix) należy podjąć kroki zmierzające do utrzymania w umowie koncepcji wykazów 
pozytywnych w odniesieniu do rozdziału o handlu usługami i prowadzeniu 
działalności gospodarczej, dzięki czemu jednoznacznie zostaną określone usługi, 
które mają być otwarte dla zagranicznych przedsiębiorstw; 

(xx) z uwagi na to, że Komisja w swoim sprawozdaniu z oceny skutków przyznała, iż 
na rynku pracy UE mogą powstać długotrwałe, znaczne koszty dostosowawcze, 
należy zadbać o realistyczne prognozy statystyczne dotyczące utraty/ tworzenia 
miejsc pracy w sektorach, których to dotyczy, i we wszystkich państwach
członkowskich, a także o stałe aktualizowanie i publikowanie tych prognoz, tak 
aby umożliwić Komisji podjęcie w porę interwencji w celu wsparcia tych 
sektorów, regionów lub państw członkowskich; w prognozach należy 
uwzględniać wpływy zewnętrzne i przewidywać scenariusze na wypadek kryzysu; 
wsparcie można zapewnić w wyniku finansowania ze środków UE, w tym 
dostosowanego Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji 
dysponującego odpowiednim budżetem; 

(xxi) należy dopilnować, by warunki wymiany opierały się na zasadzie ścisłej 
wzajemności, tak by wzmocnić strukturę przemysłową UE, zapewnić ochronę 
MŚP, tworzyć miejsca pracy i zapobiegać wszelkim formom nieuczciwej 
konkurencji, szczególnie w zakresie standardów socjalnych;

(xxii) należy poczynić kroki zmierzające do zapewnienia, aby współpraca regulacyjna 
nie ograniczała prawa rządów oraz Parlamentu Europejskiego do przyjmowania 
przepisów w interesie publicznym; trzeba poczynić kroki zmierzające do 
zapewnienia, aby współpraca regulacyjna nie doprowadziła do osłabienia 
standardów pracy, w tym standardów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa; 
trzeba dopilnować, aby standardy pracy i standardy socjalne nie były traktowane 
jako bariery pozataryfowe lub bariery techniczne w handlu; w proces współpracy 
regulacyjnej należy zaangażować – przy zachowaniu zrównoważonej 
reprezentacji – zainteresowane strony, w tym partnerów społecznych;

(xxiii) należy dopilnować, aby w ramach prowadzonych negocjacji zostały utrzymane i 
wspierane nowe przepisy UE przyjęte w wyniku zmiany dyrektyw w sprawie 
zamówień publicznych, w szczególności jeśli chodzi o dostęp MŚP do rynku 
publicznego, kryteria udzielania zamówień oparte na najlepszej wartości, a nie na 
najniższej cenie, rynki dla podmiotów gospodarki społecznej, możliwość 
współpracy między instytucjami zamawiającymi oraz tworzenia przez nie 
wspólnot, jak również progi, poniżej których zamówienia nie podlegają przepisom 
unijnym lub międzynarodowym;

(xxiv) w celu ochrony europejskiego modelu społecznego przed konkurencją ze strony 
anglosaskiego amerykańskiego kapitalizmu nie należy dopuścić do rezygnacji z 
finansowanych zbiorowo usług publicznych i systemów zabezpieczenia 
społecznego; TTIP nie może zwiększać presji na państwa członkowskie, aby te 
zredukowały wydatki publiczne, co jest prostym sposobem na uzyskanie 
konkurencyjności gospodarczej oraz stworzenie inwestorom atrakcyjnego klimatu 
biznesowego;
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(xxv) należy zapewnić rządom możliwość przyjęcia odpowiedzialnych pod względem 
społecznym i środowiskowym strategii w zakresie zamówień; postanowienia 
dotyczące zamówień nie powinny uniemożliwiać rządom spełniania potrzeb 
społecznych i środowiskowych, a porozumienie nie może ograniczać możliwości 
stawiania żądań społecznych, jak ustanowiono w nowych dyrektywach UE w 
sprawie zamówień publicznych; ponadto strategie dotyczące zamówień 
publicznych powinny być spójne z konwencją nr 94 MOP dotyczącą postanowień 
o pracy w umowach zawieranych przez władze publiczne;

(xxvi) należy podjąć natychmiastowe działania, aby zapewnić rozwiązanie kwestii 
agresywnego planowania podatkowego, np. przenoszenia siedziby zarządu 
przedsiębiorstwa z drugiej strony Atlantyku w celu wykorzystania warunków 
oddziałujących na konkurencję i wpływających ujemnie na zatrudnienie.
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