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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς 
Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

1. απευθύνει στην Επιτροπή, στο πλαίσιο των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων για την 
TTIP, τις ακόλουθες συστάσεις:

(i) να διασφαλίσει ότι η TTIP θα συμβάλει θετικά και σε μεγάλο βαθμό στη δημιουργία 
περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας και ότι θα θέσει φιλόδοξα παγκόσμια 
εμπορικά πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης και εργασίας·

(ii) να διασφαλίσει ότι η TTIP θα περιλαμβάνει περιεκτικές διατάξεις σχετικά με την 
εργατική νομοθεσία και τις εργασιακές πολιτικές, σύμφωνες με τις βασικές συμβάσεις 
της ΔΟΕ και με την ατζέντα για την αξιοπρεπή εργασία, στις οποίες θα διατυπώνεται η 
δέσμευση για προώθηση υψηλότερων προτύπων και στις οποίες θα διασφαλίζεται 
επίσης ότι, σε περίπτωση που ανακύπτουν διαφορές, η τήρηση των εργατικών 
διατάξεων θα αποκτά καθοριστική σημασία·

(iii) να διασφαλίσει την αναγνώριση της οριζόντιας διάστασης της εργασίας και των 
κοινωνικών διατάξεων, καθώς και την πλήρη ενσωμάτωσή τους σε όλα τα σχετικά 
επιχειρησιακά τμήματα της συμφωνίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια συνεκτική 
και ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη·

(iv) να διασφαλίσει τη δυνατότητα της κοινωνίας των πολιτών να συνεισφέρει σημαντικά 
στην εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της TTIP·

(v) να λάβει άμεσα μέτρα για να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των κυβερνήσεων της ΕΕ 
όσον αφορά τη νομοθέτηση, την οργάνωση, τον καθορισμό προτύπων ποιότητας και 
ασφάλειας, τη διαχείριση και τη ρύθμιση των δημόσιων υπηρεσιών·

(vi) να εξασφαλίσει ότι θα λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι ειδικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ·

(vii) να λάβει μέτρα με στόχο την προώθηση της ανάληψης εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
(ΕΚΕ), η οποία θα πρέπει, ωστόσο, να είναι συμπληρωματική και να μην αντικαθιστά 
την υφιστάμενη εργατική και περιβαλλοντική νομοθεσία·

(viii) να εγγυηθεί ότι οποιαδήποτε συμφωνία σχετικά με οποιονδήποτε μηχανισμό επίλυσης 
των διαφορών θα λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης 
σχετικά με την επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών (ISDS), θα 
χαρακτηρίζεται από πλήρη διαφάνεια και δημοκρατική λογοδοσία και δεν θα εμποδίζει 
τους νομοθέτες να θεσπίζουν νόμους στον τομέα της πολιτικής για την απασχόληση·

(ix) να λάβει μέτρα για να ενσωματώσει μια προσέγγιση «θετικής απαρίθμησης» στη 
συμφωνία·

(x) να εξασφαλίσει ότι οι στατιστικές προβολές σχετικά με τις απώλειες/τα οφέλη όσον 
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αφορά τις θέσεις εργασίας, καθώς και σχετικά με τους τομείς που έχουν πληγεί θα 
επικαιροποιούνται συνεχώς ούτως ώστε η Επιτροπή να μπορεί να παρεμβαίνει έγκαιρα 
προκειμένου να στηρίζει τους τομείς, τις περιφέρειες ή τα κράτη μέλη που πλήττονται.


