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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru comerț 
internațional, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție 
ce urmează a fi adoptată:

– având în vedere raportul Comisiei de evaluare a impactului cu privire la viitorul relațiilor 
comerciale UE-SUA, publicat la 12 martie 2013,

1. adresează Comisiei, în contextul negocierilor în curs privind TTIP, următoarele 
recomandări: 

(i) să se asigure că TTIP va proteja locurile de muncă existente și va aduce o 
contribuție concretă și pozitivă la protejarea și generarea unei creșteri solide și
durabile, în vederea maximizării potențialul de creare a unor locuri de muncă cu o 
înaltă calificare pentru a răspunde noilor nevoi ale pieței forței de muncă și în 
vederea unor locuri de muncă mai bune și durabile în UE, pentru a contribui la 
atingerea obiectivului pentru 2020 de ocupare a forței de muncă în proporție de 
75 %, ținând cont de faptul că comerțul nu reprezintă un scop în sine, ci un mijloc 
de îmbunătățire a bunăstării; să respecte și să protejeze standardele de muncă la 
nivel mondial; să se asigure că standardele, mai ales cele sociale, de mediu și de 
sănătate și siguranță la locul de muncă, sunt protejate și pot fi îmbunătățite;

(ii) să prezinte Parlamentului estimări actualizate ale impactului TTIP asupra creșterii 
economice și ocupării forței de muncă în UE, cu trimitere specială la consecințele 
pentru statele membre din Europa Centrală și de Sud-Est;

(iii) să asigure adoptarea de măsuri pentru modernizarea sistemelor de formare pentru 
facilitarea dezvoltării de noi competențe și a formării de lucrători mai bine 
calificați, îmbunătățindu-se astfel accesul pe piața muncii;

(iv) să se asigure că impactul social și de mediu al unui eventual acord este evaluat în 
mod aprofundat, printr-o dezbatere deschisă;

(v) să estimeze riscul ca definirea standardelor sociale și de mediu comune cu Statele 
Unite să slăbească preferințele colective europene și să adâncească divergențele 
economice și sociale dintre statele membre;

(vi) să asigure, la toate capitolele din acordul TTIP, că acesta nu conduce sub nicio 
formă la slăbirea, eludarea sau invalidarea standardelor statelor membre și ale UE 
în următoarele domenii: drepturile lucrătorilor, condițiile de muncă, securitatea 
socială, incluziunea socială și protecția socială, sănătatea și siguranța la locul de 
muncă, formarea profesională, calificările profesionale, libera circulație a 
lucrătorilor și a pensionarilor, dialogul social, nediscriminarea la locul de muncă 
și pe piața forței de muncă; să garanteze, de asemenea, că TTIP conține dispoziții 
cuprinzătoare și obligatorii referitoare la politica și legislația muncii la toate 
nivelurile guvernării care respectă convențiile fundamentale ale Organizației 
Internaționale a Muncii (OIM) și Agenda privind munca decentă; să se asigure că 
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nu se încurajează comerțul sau investițiile prin slăbirea legislației din domeniul 
muncii; în cazul în care apar litigii, dispozițiile în domeniul muncii trebuie să facă 
obiectul unui mecanism de soluționare a litigiilor, care să includă posibilitatea 
impunerii de sancțiuni; organismele de supraveghere ale OIM pot avea un rol în 
acest sens; 

(vii) în cazul în care elementele finale ale acordului TTIP ar pune în pericol sau ar 
aduce atingere unor standarde în aceste domenii, să informeze imediat Comisia 
pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale a Parlamentului, competentă în 
fond, asupra acestui lucru, pentru a permite desfășurarea de consultări și luarea de 
decizii;

(viii) să respingă orice acord de natură să pună în pericol standardele din domeniul 
muncii în Europa și să conducă la dumping social;

(ix) să se asigure că dimensiunile dispozițiilor sociale și în materie de muncă sunt 
recunoscute, apărate și integrate pe deplin în toate domeniile operaționale ale 
acordului, pentru a asigura o abordare coerentă și cuprinzătoare a dezvoltării 
durabile în acordul comercial;

(x) să se asigure că, în ceea ce privește marja de negociere a TTIP, sunt îndeplinite 
condițiile reciproc avantajoase ale pachetului privind mobilitatea, considerând că 
facilitarea vizelor pentru prestatorii europeni de bunuri și servicii, precum și 
posibilitatea acordată profesioniștilor de a lucra în Statele Unite prin 
recunoașterea calificărilor lor reprezintă unul dintre elementele-cheie în 
valorificarea deplină a acordului TTIP;

(xi) să se asigure că societatea civilă poate aduce o contribuție semnificativă la 
punerea în aplicare a dispozițiilor pertinente din cadrul TTIP; în acest context, 
punerea în aplicare a dispozițiilor în domeniul muncii și respectarea acestora ar 
trebui să facă obiectul unui proces de monitorizare care să implice partenerii 
sociali și societatea civilă într-un proces de dialog social cu comitete consultative, 
având de asemenea în vedere dimensiunea extinsă a articolul 17 alineatul (1) din 
TUE; să se asigure informarea societății civile și a publicului interesat, precum și 
accesul acestora la toate textele de negociere relevante și, de asemenea, accesul 
Parlamentului și al Consiliului la un text de negociere consolidat, imediat ce 
aceste texte au fost discutate în cadrul rundelor de negociere;

(xii) să ia măsuri imediate pentru a garanta dreptul statelor membre de a legifera, 
finanța, organiza, gestiona și reglementa toate serviciile publice (inclusiv în 
domeniile educației, serviciilor sociale, serviciilor de sănătate, aprovizionării cu 
apă, canalizării, eliminării deșeurilor, securității sociale, căilor ferate și 
transportului public, energiei, serviciilor culturale și audiovizuale), precum și de a 
stabili standarde de calitate și siguranță cu privire la acestea și să asigure 
excluderea serviciilor publice (printre care apa, sănătatea, sistemele de securitate 
socială și educația) din domeniul de aplicare al tratatului; 

(xiii) să asigure o excludere explicită a serviciilor publice, astfel cum sunt menționate la 
articolul 14 din TFUE, din domeniul de aplicare a TTIP, pentru a garanta că 



AD\1054474RO.doc 5/8 PE546.672v02-00

RO

autoritățile locale și naționale au libertatea de a introduce, adopta, menține sau 
abroga orice măsură privind organizarea, finanțarea, furnizarea și executarea 
serviciilor publice, prevăzute la articolul 168 din TFUE (sănătatea publică) și în 
Protocolul 26 (servicii de interes general) la tratatele UE; această excludere ar 
trebui să se aplice dacă serviciile în cauză sunt organizate sub formă de monopol, 
funcționând în baza unor drepturi exclusive sau în alt mod, și dacă sunt finanțate 
și/sau prestate public sau privat; astfel de servicii includ servicii de asistență 
socială și medicală, sisteme de securitate socială, învățământ finanțat de stat, 
transport public și feroviar, servicii de apă, gaze și energie electrică;

(xiv) să se asigure că nu se aplică clauze precum „ratchet clause” și clauze de standstill 
niciunui serviciu public și social; capacitatea totală de re-naționalizare și re-
municipalizare a serviciilor trebuie protejată;

(xv) să se asigure că provocările specifice cu care se confruntă IMM-urile și 
microîntreprinderile, inclusiv barierele comerciale netarifare, birocrația și 
deturnarea comerțului rezultate în urma TTIP, sunt luate pe deplin în considerare; 
să se asigure că IMM-urile beneficiază pe deplin de o piață deschisă prin crearea 
unui cadrul economic care încurajează exporturile și un mediu de afaceri 
favorabil, competitiv și durabil; să se asigure că provocările specifice cu care se 
confruntă cele 87 % dintre toate IMM-urile din Europa care nu realizează 
exporturi, dar care se bazează pe cererea internă, sunt luate pe deplin în 
considerare;

(xvi) să simplifice procedurile și să aibă în vedere noi mecanisme care să ajute IMM-
urile să obțină beneficii de pe urma TTIP;

(xvii) să creeze stimulente și să promoveze asumarea responsabilității sociale a 
întreprinderilor (RSI), care trebuie să completeze legislația în materie de muncă și 
de mediu și în niciun caz să o înlocuiască;

(xviii) să asigure că acordurile referitoare la orice mecanism de soluționare a litigiilor 
privind protejarea investițiilor trebuie să țină seama de rezultatele consultării 
publice referitoare la soluționarea litigiilor dintre investitori și stat (ISDS), să fie 
pe deplin transparente și responsabile din punct de vedere democratic, să prevadă 
în mod explicit dreptul statelor membre de a reglementa și, în niciun caz, să nu 
restricționeze sau să împiedice legiuitorii să adopte și să pună în aplicare legi în 
domeniul politicii de ocupare a forței de muncă și al politicii sociale pentru țările 
lor; un sistem de soluționare a litigiilor între state, între UE și SUA - care au 
sisteme juridice pe deplin funcționale și un nivel suficient de protecție a 
investițiilor pentru a garanta securitatea juridică —, este un alt instrument adecvat 
pentru soluționarea litigiilor în materie de investiții; includerea în cadrul TTIP a 
oricărei forme de instanță de arbitraj privată trebuie exclusă; 

(xix) să ia măsuri pentru a include în cadrul acordului o abordare de tip „listă pozitivă” 
în legătură cu capitolul privind comerțul cu servicii și stabilirea, în care să se 
menționeze în mod explicit serviciile care urmează a fi deschise întreprinderilor 
străine; 
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(xx) având în vedere faptul că Comisia a recunoscut în raportul său de evaluare a 
impactului că ar putea exista costuri de ajustare prelungite și substanțiale în cadrul 
pieței forței de muncă a UE, să se asigure că estimările statistice privind 
crearea/pierderea de locuri de muncă în sectoarele în cauză și în fiecare stat 
membru sunt realiste și sunt actualizate în permanență, astfel încât Comisia să 
poată interveni în timp util pentru a sprijini sectoarele, regiunile sau statele 
membre afectate; să țină seama de șocurile externe și să prevadă scenarii de criză 
în cadrul estimărilor sale; acest sprijin se poate realiza prin alocări din fondurile 
UE, printre care un Fond european de ajustare la globalizare adaptat și cu un buget 
corespunzător; 

(xi) să asigure o reciprocitate strictă a condițiilor de schimb, pentru a consolida 
sistemul industrial al UE, pentru a proteja IMM-urile, pentru a crea locuri de 
muncă și a preveni orice formă de concurență neloială, mai ales în ceea ce privește 
standardele sociale;

(xxii) să ia măsuri pentru a se asigura că cooperarea în materie de reglementare nu 
limitează dreptul guvernelor și al Parlamentului European de a legifera în interes 
public; să se adopte măsuri pentru a asigura că cooperarea în materie de 
reglementare nu conduce la slăbirea standardelor de muncă, inclusiv a 
standardelor de sănătate și de siguranță; trebuie asigurat faptul că standardele 
sociale și de muncă nu sunt considerate bariere netarifare sau bariere tehnice în 
calea comerțului; părțile interesate, inclusiv partenerii sociali, ar trebui incluse în 
procesul de cooperare în materie de reglementare, asigurând o reprezentare 
echilibrată;

(xxiii) să se asigure că noile norme europene adoptate prin revizuirea directivelor privind 
achizițiile publice sunt menținute și promovate în cadrul negocierilor în curs, mai 
ales în ceea ce privește accesul IMM-urilor pe piața publică, criteriile de atribuire 
pe baza ofertei celei mai avantajoase, și nu pe baza prețului celui mai mic, piețele 
pentru actorii din economia socială, posibilitatea ca autoritățile contractante să 
coopereze și să formeze intercomunalități și pragurile sub care achizițiile nu sunt 
supuse normelor europene sau internaționale;

(xxiv) să asigure, în vederea protejării modelului social european împotriva concurenței 
cu capitalismul american anglo-saxon, că serviciile publice și sistemele de 
securitate socială finanțate colectiv nu vor fi sacrificate; TTIP nu trebuie să 
intensifice presiunile asupra statelor membre de a reduce cheltuielile publice, ca 
modalitate facilă de a deveni competitive pe plan economic și de a oferi 
investitorilor un climat de afaceri atractiv;

(xxv) să se asigure că guvernele au posibilitatea de a adopta politici în materie de 
achiziții publice responsabile din punct de vedere social și ecologic; dispozițiile în 
materie de achiziții nu ar trebui să împiedice guvernele să abordeze necesitățile 
sociale și de mediu, iar acordul nu trebuie să limiteze capacitatea de a formula 
revendicări sociale, conform prevederilor din noile directive ale UE privind 
achizițiile publice; în plus, politicile din domeniul achizițiilor publice ar trebui să 
fie în concordanță cu Convenția 94 a OIM cu privire la clauzele de muncă din 
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contractele publice;

(xxvi) să adopte măsuri imediate pentru a asigura reglementarea chestiunii referitoare la 
planificarea fiscală agresivă, de exemplu prin mutarea sediului central al 
întreprinderilor de cealaltă parte a Atlanticului pentru a beneficia de condiții care 
afectează concurența și au un impact negativ asupra ocupării forței de muncă.
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