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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről (TTIP) szóló jelenlegi 
tárgyalásokkal összefüggésben a következő ajánlásokat intézi a Bizottsághoz:

(i) biztosítsa, hogy a TTIP számottevő és pozitív módon járuljon hozzá a több és jobb 
munkahely létrehozásához, valamint határozzon meg a fenntartható fejlődést és a 
foglalkoztatást célzó ambiciózus globális kereskedelmi normákat;

(ii) biztosítsa, hogy a magasabb szintű normák előmozdítása céljából a TTIP a munkaügyi 
jogszabályok és politikák tekintetében tartalmazzon olyan átfogó rendelkezéseket, 
amelyek összhangban vannak az alapvető ILO-egyezményekkel és a tisztességes 
munkára vonatkozó menetrenddel, tovább biztosítsa, hogy viták felmerülése esetén a 
szabályok a munkaügyi normáknak legyenek alárendelve;

(iii) biztosítsa, hogy a munkajogi és szociális jogi rendelkezések horizontális dimenzióját 
elismerjék, és hogy azok a kereskedelem és a fenntartható fejlődés koherens és átfogó 
megközelítésének biztosítása érdekében teljes mértékben beépüljenek a megállapodás 
összes érintett operatív részébe;

(iv) biztosítsa, hogy a civil társadalom érdemben hozzá tudjon járulni a TTIP vonatkozó 
rendelkezéseinek végrehajtásához;

(v) tegyen azonnali lépéseket az uniós kormányok azon jogának fenntartása érdekében, 
hogy a közszolgáltatásokra vonatkozóan jogszabályokat alkothassanak, valamint 
minőségi és biztonsági előírások állapíthassanak meg, illetve azokat megszervezzék, 
felügyeljék és szabályozzák;

(vi) biztosítsa, hogy a kkv-k előtt álló egyedi kihívásokat teljes mértékben figyelembe 
vegyék;

(vii) mozdítsa elő a meglévő munkajogi és környezetvédelmi jogszabályokat kiegészítő − ám 
azokat nem helyettesítő − vállalati társadalmi felelősségvállalás terjedését;

(viii) biztosítsa, hogy a vitarendezési mechanizmusokra vonatkozó bármilyen megállapodás 
figyelembe vegye a beruházók és az állam közötti vitarendezésre irányuló nyilvános 
konzultáció kimenetelét, és hogy azok teljes mértékben átláthatóak és demokratikusan 
elszámoltathatóak legyenek, továbbá ne akadályozzák a jogalkotókat abban, hogy a 
foglalkoztatáspolitika terén jogszabályokat fogadjanak el;

(ix) tegyen lépéseket annak érdekében, hogy a megállapodás „pozitív lista” megközelítést 
alkalmazzon;

(x) biztosítsa, hogy az álláshelyek elvesztésére/létrehozására, valamint az érintett 
ágazatokra vonatkozó statisztikai előrejelzéseket folyamatosan frissítsék annak 
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érdekében, hogy az érintett ágazatok, régiók vagy tagállamok támogatása érdekében a 
Bizottság időben közbe tudjon lépni.


