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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

– so zreteľom na správu Komisie o posúdení vplyvu na budúce obchodné vzťahy medzi EÚ 
a USA, zverejnenú 12. marca 2013,

1. v súvislosti s prebiehajúcimi rokovaniami o TTIP predkladá Rade tieto odporúčania: 

i) zabezpečiť, aby TTIP zaistilo súčasné pracovné miesta a konkrétne a pozitívne 
prispievalo k ochrane a vytváraniu silného, trvalo udržateľného rastu s cieľom 
maximalizovať potenciál na vytváranie pracovných miest s vyššou kvalifikáciou v 
záujme uspokojenia nových potrieb trhu práce spolu s lepšími a udržateľnými 
pracovnými miestami v EÚ, a to so zámerom pomôcť dosiahnuť cieľ na rok 2020, 
ktorým je 75 % zamestnanosť, majúc na pamäti, že obchod nie je samoúčelný, ale 
že je prostriedkom na zlepšenie blahobytu; plne rešpektovať a ochraňovať 
pracovné normy na svetovej úrovni; zabezpečiť, aby normy, predovšetkým 
sociálne a environmentálne normy a normy ochrany zdravia a bezpečnosti pri 
práci, boli chránené a aby sa takéto normy mohli zlepšovať;

ii) predložiť Parlamentu aktualizované odhady vplyvu TTIP na zamestnanosť a rast v 
EÚ s osobitným dôrazom na dôsledky pre členské štáty zo strednej a 
juhovýchodnej Európy;

iii) zabezpečiť, aby sa prijali opatrenia na modernizáciu systémov odbornej prípravy s 
cieľom uľahčiť rozvoj nových zručností a lepšie kvalifikovaných pracovníkov, 
čím sa zlepší prístup na trh práce;

iv) zabezpečiť, aby sa sociálne a environmentálne vplyvy prípadnej dohody dôkladne 
posúdili prostredníctvom otvorenej diskusie;

v) posúdiť riziko toho, že vymedzenie spoločných sociálnych a environmentálnych
ochranných noriem so Spojenými štátmi oslabí kolektívne európske preferencie a 
prehĺbi ekonomické a sociálne rozdiely medzi členskými štátmi;

vi) zabezpečiť vo všetkých kapitolách dohody o TTIP, aby dohoda za žiadnych 
okolností neviedla k oslabeniu, obchádzaniu alebo zrušeniu platnosti noriem 
členských štátov a EÚ v týchto oblastiach: práva pracovníkov, pracovné 
podmienky, sociálne zabezpečenie, sociálne začleňovanie a sociálna ochrana, 
ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci, odborná príprava, odborná kvalifikácia, 
voľný pohyb pracovníkov a dôchodcov, sociálny dialóg, boj proti diskriminácii na 
pracovisku a na pracovnom trhu; okrem toho zaručiť, aby TTIP zahŕňalo rozsiahle 
a záväzné ustanovenia o pracovnoprávnych predpisoch a politikách na všetkých 
úrovniach verejnej správy, ktoré sú v súlade so základnými dohovormi a 
programom dôstojnej práce Medzinárodnej organizácie práce (MOP); zabezpečiť, 
aby obchod alebo investície neboli podporované oslabovaním pracovnoprávnych 
predpisov; v prípade, že vzniknú spory, pracovnoprávne ustanovenia musia byť 
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predmetom mechanizmu urovnávania sporov vrátane možnosti sankcií; v tejto 
súvislosti môžu zohrávať určitú úlohu dozorné orgány MOP; 

vii) ak by mali záverečné prvky dohody o TTIP ohrozovať alebo porušovať normy v 
týchto oblastiach, bezodkladne o tom informovať gestorský Výbor pre 
zamestnanosť a sociálne veci Parlamentu, aby sa tak mohli uskutočniť konzultácie 
a prijať rozhodnutia;

viii) odmietnuť každú dohodu, ktorá by mohla ohrozovať pracovné normy v Európe a 
viesť k sociálnemu dampingu;

ix) zabezpečiť, aby sa rozmery pracovných a sociálnych ustanovení uznávali, 
obhajovali a plne integrovali vo všetkých operačných častiach dohody s cieľom 
zaistiť koherentný a komplexný prístup k udržateľnému rozvoju v tejto obchodnej
dohode;

x) zabezpečiť, aby sa na okraji rokovaní o TTIP dosiahla dohoda o obojstranne 
výhodnom balíku opatrení v oblasti mobility, berúc do úvahy, že zjednodušenie 
vízového režimu pre poskytovateľov európskych služieb a európskeho tovaru 
a umožnenie odborníkom, aby pracovali v USA na základe uznania svojej 
kvalifikácie, patria medzi kľúčové prvky plného využitia výhod dohody o TTIP;

xi) zabezpečiť, aby organizácie občianskej spoločnosti mohli zmysluplne prispievať 
k vykonávaniu príslušných ustanovení TTIP; v tejto súvislosti by sa na 
vykonávanie a dodržiavanie pracovnoprávnych ustanovení mal vzťahovať 
monitorovací proces, ktorý by zahŕňal sociálnych partnerov a občiansku 
spoločnosť v rámci procesu sociálneho dialógu s účasťou poradných výborov, 
pričom treba takisto vziať do úvahy širší rozmer článku 17 ods. 1 ZEÚ; 
zabezpečiť, aby občianska spoločnosť a dotknutá verejnosť boli informovaní a 
mali prístup ku všetkým relevantným rokovacím textom a aby Parlament a Rada 
mali prístup ku konsolidovanému rokovaciemu textu bezprostredne po tom, ako 
tieto texty budú prediskutované v jednotlivých kolách rokovaní;

xii) prijať bezodkladné kroky na zaručenie práva členských štátov na prijímanie 
právnych predpisov, financovanie, organizovanie, stanovovanie kvalitatívnych a 
bezpečnostných noriem, ako aj na riadenie a regulovanie, pokiaľ ide o všetky 
verejné služby vrátane vzdelávacích, sociálnych a zdravotníckych služieb, 
dodávok vody, zneškodňovania odpadových vôd, likvidácie odpadu, sociálneho 
zabezpečenia, železníc a verejnej dopravy, energetických, kultúrnych a 
audiovizuálnych služieb atď., a zabezpečiť vylúčenie verejných služieb (vrátane 
vodohospodárskych a zdravotníckych systémov, systémov sociálneho 
zabezpečenia a vzdelávania) z rozsahu pôsobnosti zmluvy; 

xiii) zabezpečiť výslovné vylúčenie verejných služieb podľa článku 14 ZFEÚ z 
rozsahu pôsobnosti TTIP s cieľom zaistiť, aby vnútroštátne a miestne orgány 
mohli slobodne zavádzať, prijímať, zachovávať alebo rušiť každé opatrenie v 
súvislosti s objednávaním, organizáciou, financovaním a poskytovaním verejných 
služieb, ako sa uvádza v článku 168 ZFEÚ (verejné zdravie) a v protokole 26 
(služby všeobecného záujmu) k tejto zmluve; táto výnimka by sa mala uplatňovať 
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bez ohľadu na to, či sa predmetné služby organizujú ako monopol, či sa 
vykonávajú na základe výhradných práv alebo inak a či sa financujú a/alebo 
poskytujú z verejných alebo zo súkromných zdrojov; takéto služby zahŕňajú 
služby zdravotníckej a sociálnej starostlivosti, systémy sociálneho zabezpečenia, 
vzdelávanie financované z verejných zdrojov, železničnú a verejnú dopravu a 
služby spojené s dodávkami vody, plynu a elektrickej energie;

xiv) zabezpečiť, aby sa tzv. západková doložka a doložka o povinnosti zdržať sa 
konania nevzťahovali na žiadne verejné ani sociálne služby; musí sa zachovať 
plný rozsah možnosti opätovného prenosu služieb pod správu štátu alebo obce;

xv) zabezpečiť úplné zohľadnenie osobitných výziev, ktorým čelia MSP a 
mikropodniky, ako sú necolné prekážky obchodu, byrokracia a účinky 
vyplývajúce z TTIP v súvislosti s presmerovaním obchodu; zabezpečiť, aby MSP 
v plnej miere využívali výhody otvoreného trhu vytvorením hospodárskeho 
rámca, ktorý povzbudzuje vývoz a priaznivé, konkurenčné a udržateľné 
podnikateľské prostredie; zabezpečiť úplné zohľadnenie osobitných problémov, 
ktorým čelí 87 % všetkých MSP v EÚ, ktoré sa nezapájajú do vývozu, ale 
spoliehajú sa na domáci dopyt;

xvi) zjednodušiť postupy a zvážiť nové mechanizmy, ktoré by pomohli malým 
a stredným podnikom využívať výhody TTIP;

xvii) vytvoriť stimuly a podporovať zavádzanie sociálnej zodpovednosti podnikov, 
ktorá musí dopĺňať a za žiadnych okolností nesmie nahrádzať právne predpisy z 
oblasti pracovného práva a životného prostredia;

xviii) zabezpečiť, aby dohoda o akomkoľvek mechanizme urovnávania sporov 
týkajúcich sa ochrany investícií musela zohľadňovať výsledky verejnej 
konzultácie o urovnávaní sporov medzi investorom a štátom, aby bola plne 
transparentná a demokraticky kontrolovaná, výslovne uvádzala právo členských 
štátov regulovať a za žiadnych okolností neobmedzovala zákonodarcov ani im 
nebránila v prijímaní a presadzovaní právnych predpisov v oblasti zamestnanosti, 
ako aj v oblasti sociálnej politiky pre svoju krajinu; systém riešenia sporov medzi 
jednotlivými štátmi vo vzťahoch medzi EÚ a USA – pričom obe majú plne 
funkčné právne systémy a dostatočnú úroveň ochrany investícií na zaručenie 
právnej istoty – je ďalším vhodným nástrojom na riešenie investičných sporov; 
zahrnutie akejkoľvek formy súkromných rozhodcovských súdov do TTIP treba 
vylúčiť; 

xix) prijať opatrenia na podporu prístupu „pozitívnych zoznamov“ v rámci dohody, 
pokiaľ ide o kapitolu o obchode so službami a usadzovaní sa, podľa ktorého 
služby, ktoré sa majú otvoriť pre zahraničné spoločnosti, sú výslovne uvedené; 

xx) vzhľadom na skutočnosť, že Komisia vo svojej správe o posúdení vplyvu uznala, 
že by mohlo dôjsť k dlhotrvajúcim a podstatným nákladom na prispôsobenie na 
trhu práce EÚ, zabezpečiť, aby existovali realistické štatistické odhady 
ziskov/strát pracovných miest v postihnutých odvetviach a v každom členskom 
štáte a aby sa tieto odhady neustále aktualizovali a uverejňovali tak, že Komisia 
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bude môcť vykonať včasnú intervenciu na podporu postihnutých odvetví, 
regiónov alebo členských štátov; vo svojich odhadoch treba zohľadňovať 
vonkajšie vplyvy a počítať s krízovými scenármi; táto podpora by sa mohla 
dosiahnuť prostredníctvom financovania z prostriedkov EÚ vrátane upraveného 
Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii s primeraným rozpočtom; 

xi) zabezpečiť, aby podmienky výmeny podliehali prísnej reciprocite s cieľom 
posilniť priemyselnú štruktúru EÚ, ochrániť MSP, vytvárať pracovné miesta a 
zabraňovať každej nekalej súťaži, predovšetkým s ohľadom na sociálne normy;

xxii) prijať kroky na zabezpečenie toho, aby spolupráca v oblasti regulácie 
neobmedzovala právo vlád a Európskeho parlamentu prijímať právne predpisy vo 
verejnom záujme; musia sa prijať opatrenia na zabezpečenie toho, aby spolupráca 
v oblasti regulácie neviedla k oslabeniu pracovných noriem vrátane noriem v 
oblasti zdravia a bezpečnosti; musí sa zabezpečiť, aby sa pracovné a sociálne 
normy nepovažovali za necolné prekážky alebo technické prekážky obchodu; 
zainteresované strany vrátane sociálnych partnerov by sa mali zapojiť do procesu 
spolupráce v oblasti regulácie vo vyváženom zastúpení;

xxiii) zabezpečiť, aby nové pravidlá EÚ prijaté v rámci revízie smerníc o verejnom 
obstarávaní ostali zachované a aby sa naďalej podporovali v rámci pokračujúcich 
rokovaní, najmä v súvislosti s prístupom MSP na verejný trh, kritériami zadávania 
zákaziek na základe najlepšej hodnoty, a nie najnižšej ceny, trhmi pre aktérov v 
sociálnom hospodárstve, možnosťou verejných obstarávateľov spolupracovať a 
vytvárať spoločné subjekty obcí a prahovými hodnotami, pod ktorými verejné 
obstarávanie nepodlieha pravidlám EÚ alebo medzinárodným pravidlám;

xxiv) v záujme ochrany európskeho sociálneho modelu pred konkurenciou z 
anglosaského amerického kapitalizmu zabezpečiť, aby kolektívne financované 
verejné služby a systémy sociálneho zabezpečenia neboli obetované; TTIP nesmie 
zvýšiť tlak na členské štáty, aby znížili verejné výdavky, čo by bol ľahký spôsob, 
ako sa stať hospodársky konkurencieschopným a poskytovať investorom 
atraktívne podnikateľské prostredie;

xxv) zabezpečiť, aby mali vlády možnosť prijímať sociálne a environmentálne 
zodpovedné politiky verejného obstarávania; ustanovenia o verejnom obstarávaní 
by nemali vládam brániť v riešení spoločenských a environmentálnych potrieb a 
dohoda nesmie obmedzovať možnosť klásť sociálne požiadavky, ako sa uvádza v 
nových smerniciach EÚ o verejnom obstarávaní; okrem toho by politiky 
verejného obstarávania mali byť v súlade s dohovorom MOP č. 94 o pracovných 
doložkách vo verejných zákazkách;

xxvi) urýchlene prijať kroky na zabezpečenie regulácie problému agresívneho daňového 
plánovania, napr. sťahovaním sídiel spoločností z opačnej strany Atlantiku s 
cieľom využiť výhody vyplývajúce z podmienok, ktoré ovplyvňujú hospodársku 
súťaž a majú negatívny vplyv na zamestnanosť.
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