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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. esittää transatlanttisesta kauppa- ja investointikumppanuudesta meneillään olevien 
neuvottelujen yhteydessä neuvostolle seuraavat suositukset:

i) on varmistettava, että TTIP-sopimuksella on erittäin myönteinen vaikutus parempien 
työpaikkojen luomiseen ja että kestävälle kehitykselle ja työvoimalle asetetaan 
kunnianhimoiset maailmankaupan normit; 

ii) on varmistettava, että TTIP-sopimus sisältää kattavia määräyksiä 
työmarkkinalainsäädännöstä ja -toimista, jotka ovat ILO:n yleissopimusten ja 
ihmisarvoista työtä koskevan ohjelman mukaisia ja joissa on sitouduttu edistämään 
tiukempia normeja; lisäksi on varmistettava, että riitatapauksissa ehtona on 
työmarkkinasäännösten noudattaminen; 

iii) on varmistettava, että työ- ja sosiaalisäännösten monialaisuus tunnustetaan ja 
sisällytetään kokonaisuudessaan sopimuksen kaikkiin asiaa koskeviin toiminnallisiin 
osiin, jolloin varmistetaan kauppaa ja kestävää kehitystä koskeva johdonmukainen ja 
kokonaisvaltainen lähestymistapa;

iv) on varmistettava, että kansalaisyhteiskunta voi osallistua merkitsevällä tavalla 
asiaankuuluvien TTIP-määräysten täytäntöönpanoon;

v) on toteutettava viipymättä toimia, joilla varmistetaan EU:n jäsenvaltioiden hallitusten 
oikeus julkisten palvelujen säätämiseen, järjestämiseen, laadun ja turvallisuusnormien 
määrittelyyn sekä julkisten palvelujen hallinnointiin ja sääntelyyn; 

vi) on varmistettava, että pk-yritysten erityishaasteet otetaan täysimääräisesti huomioon;

vii) on toteutettava toimia yritysten yhteiskuntavastuun edistämiseksi siten, että se täydentää 
mutta ei korvaa voimassa olevaa työ- ja ympäristölainsäädäntöä;

viii) on taattava, että riidanratkaisumekanismia koskevissa määräyksissä on otettava 
huomioon sijoittajan ja valtion välistä riitojenratkaisua koskevan julkisen kuulemisen 
tulokset, niiden on oltavat täysin avoimet ja demokraattisesti vastuulliset eivätkä ne saa 
estää lainsäätäjiä laatimasta lakeja työvoimapolitiikan alalla;

ix) on toteutettava toimia, joilla sopimukseen sisällytetään sallittuja toimia;

x) on varmistettava, että työpaikkojen menetyksiä/lisäyksiä ja niihin liittyviä aloja 
koskevia tilastollisia ennusteita päivitetään jatkuvasti, jotta komissio voi toteuttaa oikea-
aikaisia toimia asianomaisten alojen, alueiden tai jäsenvaltioiden tukemiseksi.


