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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för internationell handel att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

– med beaktande av kommissionens konsekvensbedömningsrapport om framtiden för 
handelsförbindelserna mellan EU och USA, som offentliggjordes den 12 mars 2013.

1. I anslutning till de pågående förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för 
handel och investeringar riktar Europaparlamentet följande rekommendationer till 
kommissionen som uppmanas att 

i) säkerställa att partnerskapet både skyddar befintliga arbetstillfällen och på ett 
påtagligt och positivt sätt bidrar till att bevara och skapa en kraftig och hållbar 
tillväxt i syfte att maximera potentialen för att skapa mer kvalificerade arbeten för 
att tillmötesgå arbetsmarknadens behov tillsammans med bättre och hållbara 
arbetstillfällen i EU, för att till 2020 nå målet om 75 procent sysselsättning; 
handeln är dock inte ett mål i sig utan ett medel för att förbättra välbefinnandet; 
fullt ut respektera och skydda globala arbetsnormer; säkerställa att standarder, 
särskilt sociala och miljömässiga standarder och standarder för hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen, skyddas, och att sådana standarder kan förbättras,

ii) tillhandahålla parlamentet uppdaterade bedömningar av TTIP-avtalets 
konsekvenser för sysselsättningen och tillväxten i EU, med särskild hänvisning till 
konsekvenserna för medlemsstaterna från centrala och sydöstra Europa,

iii) säkerställa att det vidtas åtgärder för modernisera utbildningssystemen, i syfte att 
underlätta utvecklingen av nya färdigheter och bättre kvalificerad arbetskraft och 
därmed förbättra tillträdet till arbetsmarknaden,

iv) säkerställa att de sociala och miljömässiga konsekvenserna av ett potentiellt avtal 
ingående bedöms i en öppen debatt,

v) bedöma risken för att fastställandet av gemensamma standarder för socialt och 
miljömässigt skydd med USA försvagar kollektiva europeiska intressen och 
förvärrar de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan EU:s medlemsstater,

vi) i alla kapitel i TTIP garantera att avtalet inte under några omständigheter 
försvagar, kringgår eller upphäver EU:s standarder inom följande områden: 
arbetsrätt, arbetsvillkor, social trygghet, social integration och socialt skydd, hälsa 
och säkerhet på arbetsplatsen, yrkesutbildning, yrkeskvalifikationer, fri rörlighet 
för arbetstagare och pensionärer, den sociala dialogen och antidiskriminering på 
arbetsplatsen och på arbetsmarknaden; vidare garantera att TTIP innehåller 
övergripande och bindande bestämmelser om arbetsrätt och arbetsmarknadspolitik 
på alla förvaltningsnivåer som är förenliga med Internationella 
arbetsorganisationens (ILO) grundläggande konventioner och agendan för 
anständigt arbete; åtgärder måste vidtas för att säkerställa att handel eller 
investeringar inte uppmuntras genom en försvagning av de arbetsrättsliga 
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bestämmelserna; vid tvister ska de arbetsrättsliga bestämmelserna underställas en 
tvistlösningsmekanism, med möjligheten att införa handelssanktioner; i detta 
avseende kan ILO:s tillsynsorgan spela en roll, 

vii) om slutliga delar i TTIP-avtalet skulle undergräva eller stå i vägen för standarder 
på dessa områden, omedelbart informera parlamentets utskott för sysselsättning 
och sociala frågor om detta så att samråd kan anordnas och beslut fattas,

viii) förkasta varje avtal som skulle kunna utgöra ett hot mot arbetsnormerna i Europa 
och leda till social dumpning,

ix) säkerställa att de horisontella dimensionerna av arbetsrättsliga och sociala 
bestämmelser erkänns och till fullo integreras i alla relevanta operativa delar av 
partnerskapet, i syfte att garantera en samstämd och vittomfattande syn på hållbar 
utveckling i handelsavtalet,

x) säkerställa att det ömsesidigt fördelaktiga paketet om arbetstagares rörlighet 
fullföljs vid sidan av TTIP-förhandlingarna, eftersom förenklade 
viseringsförfaranden för europeiska tjänste- och varuleverantörer liksom 
yrkesverksammas möjlighet att arbeta i USA genom ett erkännande av deras 
kvalifikationer är en grundläggande faktor för ett fullt utnyttjande av TTIP-avtalet,

xi) säkerställa att det civila samhället på ett meningsfullt sätt kan bidra till 
genomförandet av relevanta bestämmelser i partnerskapet; i detta sammanhang 
bör genomförandet och efterlevnaden av arbetsrättsliga bestämmelser omfattas av 
ett övervakningsförfarande som involverar arbetsmarknadens parter och det civila 
samhället i en process av social dialog som inbegriper rådgivande utskott, 
samtidigt som den vidare aspekten av artikel 17.1 i EU-fördraget beaktas; 
säkerställa att det civila samhället och de berörda delarna av allmänheten är 
informerade och har tillgång till alla relevanta förhandlingstexter, och att 
parlamentet och rådet har tillgång till en konsoliderad förhandlingstext omedelbart 
efter det att dessa texter har diskuterats under förhandlingsomgångarna,

xii) vidta omedelbara åtgärder för att garantera medlemsstaternas rätt att lagstifta om, 
finansiera, organisera, fastställa kvalitets- och säkerhetsstandarder för, förvalta 
och reglera alla offentliga tjänster, däribland utbildning, sociala tjänster, 
hälsotjänster, vattenförsörjning, bortledning av avloppsvatten, sophämtning, social 
trygghet, järnvägar och kollektivtrafik, energi och kulturella och audiovisuella 
tjänster, och att säkerställa att offentliga tjänster (bl.a. vatten, hälso- och sjukvård, 
sociala trygghetssystem och utbildning) utesluts ur avtalets tillämpningsområde, 

xiii) säkerställa att tjänster av allmänt intresse i enlighet med artikel 14 i EUF-
fördraget uttryckligen utesluts ur TTIP:s tillämpningsområde, i syfte att 
säkerställa att nationella och lokala myndigheter är fria att införa, anta, bibehålla 
eller avvisa alla åtgärder som rör beställning, organisering, finansiering och 
tillhandahållande av tjänster av allmänt intresse i enlighet med artikel 168 i EUF-
fördraget (folkhälsa) och protokoll 26 (tjänster av allmänt intresse) till detta; detta 
uteslutande bör gälla oavsett om de berörda tjänsterna organiseras som ett 
monopol, har tilldelats exklusiva rättigheter eller utförs på annat sätt och oavsett 
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om de finansieras och/eller tillhandahålls offentligt eller privat; sådana tjänster 
omfattar bland annat hälso- och sjukvård och social omsorg, sociala 
trygghetssystem, offentligt finansierad utbildning, järnvägar och kollektivtrafik 
samt vatten-, gas- och eltjänster,

xiv) säkerställa att standstill- och ratchetklausuler inte gäller för några offentliga och 
sociala tjänster; fulla möjligheter att återföra befogenheterna för tjänster till 
nationell och kommunal nivå måste upprätthållas,

xv) säkerställa att de små och medelstora företagens och mikroföretagens särskilda 
utmaningar, bland annat icke-tariffära handelshinder, byråkrati och 
handelsavledande effekter av TTIP-avtalet, beaktas i sin helhet; säkerställa att små 
och medelstora företag kan dra full nytta av en öppen marknad genom att skapa en 
ekonomisk ram som uppmuntrar export och ett fördelaktigt, konkurrenskraftigt 
och hållbart företagsklimat; säkerställa att full hänsyn tas till de särskilda problem 
som de 87 procent av alla små och medelstora företag i EU som inte sysslar med 
export utan enbart är beroende av inhemsk efterfrågan brottas med,

xvi) förenkla förfarandena och överväga nya mekanismer för att hjälpa de små och 
medelstora företagen att utnyttja TTIP,

xvii) skapa incitament och främja införandet av socialt ansvarstagande från företagens 
sida (CSR); detta ska komplettera och inte under några omständigheter ersätta 
befintliga arbetsrättsliga lagar och miljölagar,

xviii) garantera att en överenskommelse om tvistlösningsmekanismer avseende 
investeringsskydd beaktar resultaten av det offentliga samrådet om tvistlösning 
mellan investerare och stat, är fullständigt transparent och tillmötesgår kraven på 
demokratisk ansvarsskyldighet, uttryckligen anger medlemsstaternas rätt att 
reglera och inte under några omständigheter hindrar lagstiftarna från att anta och 
verkställa lagar på det sysselsättnings- och socialpolitiska området i sina 
respektive länder; en mellanstatlig tvistlösningsmekanism mellan EU och USA –
som båda har fullt fungerande rättssystem och ett tillräckligt bra skydd för 
investeringar för att garantera rättssäkerheten – är ett annat lämpligt verktyg för 
att hantera investeringstvister; ingen typ av privata skiljedomstolar får införas i 
TTIP, 

xix) vidta åtgärder för att upprätthålla strategin med positiva förteckningar i 
partnerskapet när det gäller kapitlet om tjänstehandel och etablering, så att tjänster 
som ska öppnas för utländska företag uttryckligen anges, 

xx) säkerställa, med tanke på att den i sin konsekvensbedömningsrapport konstaterar 
att anpassningskostnaderna för EU:s arbetsmarknad skulle kunna bli långvariga 
och betydande, att realistiska statistiska prognoser om förlust/skapande av nya 
arbetstillfällen i berörda sektorer och i varje medlemsstat regelbundet uppdateras 
och publiceras så att kommissionen i god tid kan ingripa för att stödja drabbade 
sektorer, regioner eller medlemsstater; beakta externa chocker och föregripa olika 
krissituationer i sina prognoser; detta stöd skulle kunna erhållas genom EU-
finansiering, bl.a. genom en anpassad europeisk fond för justering för 



PE546.672v02-00 6/7 AD\1054474SV.doc

SV

globaliseringseffekter med en lämplig budget, 

xi) säkerställa att det råder strikt ömsesidighet i handelsvillkoren i syfte att förstärka 
den industriella strukturen i EU, skydda de små och medelstora företagen, skapa 
sysselsättning och förebygga all illojal konkurrens, i synnerhet i fråga om sociala 
standarder,

xxii) vidta åtgärder för att säkerställa att regleringssamarbetet inte begränsar 
regeringarnas och Europaparlamentets rätt att lagstifta i allmänhetens intresse; 
åtgärder måste vidtas för att säkerställa att regleringssamarbetet inte leder till en 
försvagning av de arbetsrättsliga standarderna, däribland hälso- och 
säkerhetsstandarder; det måste säkerställas att arbetsrättsliga och sociala 
standarder inte behandlas som icke-tariffära eller tekniska handelshinder; 
intressenter, däribland arbetsmarknadens parter, bör företrädas i förfarandet för 
regleringssamarbete på ett väl avvägt sätt,

xxiii) säkerställa att nya EU-bestämmelser som antas i samband med revideringen av 
direktiv om offentlig upphandling upprätthålls och främjas inom ramen för 
pågående förhandlingar, i synnerhet i fråga om tillträde till offentliga marknader 
för små och medelstora företag, tilldelningskriterier baserade på bästa värde och 
inte lägsta pris, marknaderna för aktörer inom den sociala ekonomin, möjligheten 
för upphandlande myndigheter att samarbeta och bilda samarbetsorganisationer 
samt de trösklar under vilka genomförandet av upphandlingen inte omfattas av 
EU-bestämmelser eller internationella bestämmelser,

xxiv) för att skydda den europeiska sociala modellen mot konkurrensen från den 
anglosaxiska och amerikanska kapitalismen, säkerställa att kollektivt finansierade 
offentliga tjänster och sociala trygghetssystem inte offras; TTIP får inte öka 
trycket på medlemsstaterna att minska de offentliga utgifterna som ett enkelt sätt 
att bli ekonomiskt konkurrenskraftiga och erbjuda investerarna ett attraktivt 
affärsklimat,

xxv) säkerställa att regeringarna har möjlighet att anta socialt och miljömässigt 
ansvarsfulla upphandlingsstrategier; upphandlingsbestämmelserna bör inte hindra 
regeringarna från att tillgodose sociala och miljömässiga behov och avtalet får inte 
begränsa möjligheten att ställa sociala krav, i enlighet med EU:s nya direktiv om 
offentlig upphandling; de offentliga upphandlingsstrategierna bör dessutom vara i 
linje med ILO:s konvention 94 om införandet av arbetsklausuler i offentliga 
kontrakt,

xxvi) snabbt vidta åtgärder för att säkerställa att frågan om aggressiv skatteplanering 
regleras, till exempel flytt av bolagens huvudkontor från andra sidan Atlanten för 
att dra fördel av villkor som påverkar konkurrensen och inverkar negativt på 
sysselsättningen.
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