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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. edastada komisjonile seoses käimasolevate Atlandi-ülese kaubandus- ja 
investeerimispartnerluse läbirääkimistega järgmised soovitused:

(i) tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja investeerimispartnerlus aitaks luua rohkem ja 
paremaid töökohti ning kehtestaks ambitsioonikad üldised kaubandusnormid 
jätkusuutliku arengu ja tööhõive osas;

(ii) tagada, et Atlandi-ülene kaubandus- ja investeerimispartnerlus sisaldaks laiaulatuslikke 
sätteid tööõiguse ja -poliitika kohta kooskõlas ILO konventsioonide ja ILO inimväärse 
töö tegevuskavaga, seades eesmärgiks kõrgemate normide edendamise, ning tagada 
lisaks, et vaidluste tekkimisel oleks tööalastel sätetel tingimuslik mõõde;

(iii) tagada, et töö- ja sotsiaalsätete horisontaalne mõõde oleks tunnustatud ja täielikult 
integreeritud lepingu kõikidesse asjaomastesse operatiivosadesse, et kindlustada 
järjekindel ja terviklik lähenemine kaubandusele ja jätkusuutlikule arengule;

(iv) tagada, et kodanikuühiskond saaks anda arvestatava panuse Atlandi-ülese kaubandus- ja 
investeerimispartnerluse asjaomaste sätete rakendamisse;

(v) võtta viivitamata meetmeid, et kindlustada ELi valitsuste õigus võtta avalike teenuste 
osas vastu õigusakte ja korraldusi, kehtestada neile kvaliteedi- ja ohutusnorme, neid 
juhtida ja reguleerida;

(vi) tagada, et võetaks täielikult arvesse VKEde probleemide eripära;

(vii) võtta meetmeid, et edendada ettevõtete sotsiaalse vastutuse kasutuselevõtmist, mis 
peaks kehtivat töö- ja keskkonnaõigust täiendama, mitte asendama;

(viii) tagada, et kokku lepitav vaidluste lahendamise mehhanism võtaks arvesse avaliku 
konsultatsiooni tulemusi investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise küsimuses, 
oleks täiesti läbipaistev ja kohustatud demokraatlikult aru andma ega takistaks 
seadusandjatel võtta vastu tööhõivepoliitika-alaseid seadusi;

(ix) võtta meetmeid, et viia lepingus sisse nn positiivse loetelu lähenemisviis;

(x) tagada, et statistilisi prognoose töökohtade kaotamise/loomise kohta ning sellest 
mõjutatud sektorite kohta uuendataks pidevalt, nii et komisjon saaks võtta õigel ajal 
meetmeid vastavate sektorite, piirkondade või liikmesriikide toetamiseks.


