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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по 
международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. отправя, в контекста на продължаващите преговори за TIPP, следните препоръки 
към Комисията:

(i) да гарантира, че TIPP ще даде значим, положителен принос за създаването на 
повече и по-добри работни места и за определянето на амбициозни стандарти на 
световната търговия по отношение на устойчивото развитие и труда;

(ii) да гарантира, че TIPP включва всеобхватни разпоредби относно 
законодателството и политиките в областта на труда, които да бъдат в 
съответствие с основните конвенции на МОТ и Програмата за достоен труд, като 
се поеме ангажимент за насърчаване на по-високи стандарти и в допълнение се 
гарантира, че при възникването на спорове разпоредбите в областта на трудовото 
законодателство ще имат условен характер;

(iii) да обезпечи признаването на хоризонталното измерение на разпоредбите в 
областта на трудовото и социалното законодателство и тяхното пълно 
интегриране във всички съответни оперативни части на споразумението с цел 
осигуряване на последователен и всеобхватен подход към търговията и 
устойчивото развитие;

(iv) да гарантира, че гражданското общество може да даде съществен принос при 
прилагането на имащи отношение разпоредби на TIPP;

(v) да предприеме незабавни стъпки за защита на правото на правителствата на 
държавите – членки на ЕС да приемат законодателство, организират, определят 
стандарти за качество и безопасност в областта на публичните услуги, както и да 
ги управляват и регулират;

(vi) да гарантира, че специфичните предизвикателства, пред които са изправени МСП, 
са напълно взети предвид;

(vii) да предприеме стъпки за насърчаване на поемането на корпоративна социална 
отговорност, която следва да допълва, а не да замества съществуващото трудово 
законодателство и законодателството в областта на околната среда;

(viii) да гарантира, че постигането на споразумение относно какъвто и да било 
механизъм за разрешаване на спорове трябва задължително да взема предвид 
резултатите от обществената консултация относно уреждането на спорове между 
инвеститор и държава (ISDS), трябва да бъде напълно прозрачно и демократично 
отговорно и трябва да се възпрепятства законодателите да приемат закони в 
областта на политиката на заетост;



PE546.672v01-00 4/4 PA\1046123BG.doc

BG

(ix) да предприеме стъпки за залагането в споразумението на подхода на 
положителния списък;

(x) да гарантира, че статистическите проекции относно загубата/добавянето на 
работни места и относно засегнатите сектори се актуализират непрекъснато, така 
че да могат да бъдат предприети незабавни мерки от страна на Комисията в 
подкрепа на засегнатите сектори, региони или държави членки.


