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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om International 
Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. retter i forbindelse med de igangværende forhandlinger om TTIP følgende henstillinger 
til Kommissionen:

i) at den sikrer, at TTIP vil yde et væsentligt positivt bidrag til at skabe flere og bedre jobs 
og fastsætte ambitiøse globale handelsstandarder for bæredygtig udvikling og arbejde

ii) at den sikrer, at TTIP indeholder omfattende bestemmelser om 
arbejdsmarkedslovgivning og -politikker, som er i overensstemmelse med de centrale 
ILO-konventioner og dagsordenen for ordentligt arbejde, med en forpligtelse til at 
fremme højere standarder, og desuden sikrer, at de arbejdsmarkedsretlige bestemmelser 
har forrang i tilfælde af tvister

iii) at den sikrer, at de horisontale dimensioner af de arbejdsmarkedsmæssige og sociale 
bestemmelser anerkendes og integreres fuldt ud i alle relevante operationelle dele af 
aftalen for at sikre en ensartet og sammenhængende tilgang til handel og bæredygtig 
udvikling

iv) at den sikrer, at civilsamfundet på meningsfuld vis kan bidrage til gennemførelsen af 
relevante TTIP-bestemmelser

v) at den omgående tager skridt til at sikre EU-regeringers ret til at lovgive om, organisere, 
opstille kvalitets- og sikkerhedsstandarder for, forvalte og regulere offentlige tjenester

vi) at den sikrer, at der fuldt ud tages hensyn til de særlige udfordringer, SMV'er står over 
for

vii) at den tager skridt til at fremme udbredelsen af virksomheders sociale ansvar (VSA), 
som skal supplere og ikke erstatte den eksisterende arbejds- og miljølovgivning

viii) at den sikrer, at en aftale om en eventuel tvistbilæggelsesmekanisme skal tage højde for 
resultaterne af den offentlige høring om tvistbilæggelse mellem investorer og stater 
(ISDS), skal være fuldstændigt gennemsigtig og demokratisk ansvarlig og ikke må 
forhindre lovgiverne i at vedtage love på det beskæftigelsespolitiske område

ix) at den tager skridt til at integrere positivlister i aftalen 

x) at den sikrer, at de statistiske prognoser for jobtab/jobgevinster og for berørte sektorer 
hele tiden opdateres, således at Kommissionen kan sætte ind i tide for at støtte berørte 
sektorer, regioner eller medlemsstater.


