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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. v souvislosti s probíhajícím jednáním o smlouvě TTIP předává Komisi následující 
doporučení:

i) zajistit, aby dohoda TTIP výrazně přispěla k vytváření většího počtu a lepších 
pracovních míst a stanovily se v ní ambiciózní celosvětové obchodní standardy pro 
udržitelný rozvoj a standardy týkající se práce;

ii) zajistit, aby smlouva TTIP zahrnovala komplexní ustanovení o právních předpisech 
v oblasti pracovního práva a politiky, které budou v souladu se základními úmluvami 
MOP a s plněním agendy v otázce důstojné práce, se závazkem prosazovat vyšší 
standardy; zajistit, aby v případech, kdy vyvstanou spory, měly pracovněprávní vztahy 
podmíněnou dimenzi;

iii) zajistit, aby horizontální rozměry pracovních a sociálních ustanovení byly uznávány 
a plně začleněny do všech příslušných operačních částí dohody za účelem zaručení 
soudržného a ucelenějšího přístupu k obchodu a udržitelnému rozvoji;

iv) zajistit, aby občanská společnost mohla podstatným způsobem přispět k uplatňování 
příslušných ustanovení smlouvy TTIP;

v) přijmout okamžité kroky usilující o zachování práva vlád EU vydávat právní předpisy 
v oblasti veřejných služeb, tyto služby organizovat, stanovovat pro ně standardy kvality 
a normy bezpečnosti, jakož i veřejné služby řídit a regulovat;

vi) zajistit, aby konkrétní výzvy, jimž čelí MSP, byly řádně zohledněny;

vii) přijmout opatření určená na podporu prosazování sociální odpovědnosti podniků, která 
musí fungovat jako doplněk, a nikoliv jako náhražka stávajících právních předpisů 
v oblasti práce a životního prostředí;

viii) zaručit, aby dohoda o jakémkoli mechanismu urovnávání sporů brala v potaz výsledky 
veřejných konzultací k řešení sporů mezi investory a státem (ISDS), byla zcela 
transparentní a demokraticky kontrolovaná a nebránila normotvůrcům v přijímání 
právních předpisů v oblasti politiky zaměstnanosti;

ix) učinit kroky s cílem zakotvit v dohodě TTIP přístup „pozitivních seznamů“;

x) zajistit, aby statistické prognózy týkající se zániku a vytváření pracovních míst a 
zasažených odvětví byly průběžně aktualizovány, a Komise tak mohla včas přijmout 
opatření zaměřená na podporu postižených odvětví, regionů nebo členských států.


