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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. atsižvelgdamas į vykstančias derybas dėl TPIP susitarimo pateikia Komisijai šias 
rekomendacijas:

i) užtikrinti, kad TPIP susitarimu būtų padarytas didelis teigiamas poveikis siekiant 
sukurti daugiau ir geresnių darbo vietų ir būtų nustatyti plataus užmojo pasauliniai 
prekybos standartai siekiant tvaraus vystymosi ir darbo tikslų;

ii) užtikrinti, kad į TPIP susitarimą būtų įtrauktos išsamios nuostatos dėl darbo teisės aktų 
ir politikos, kurios būtų suderinamos su pagrindinėmis TDO konvencijomis ir deramo 
darbo darbotvarke, prisiimanti įsipareigojimą skatinti aukštesnius standartus ir, be to, 
užtikrinti, kad iškilus ginčams taikomos darbo nuostatos apimtų su sąlygomis susijusį 
aspektą;

iii) užtikrinti, kad horizontalieji darbo ir socialinių nuostatų aspektai būtų pripažinti ir
visapusiškai įtraukti į visas atitinkamas susitarimo dėstomąsias dalis siekiant užtikrinti 
nuoseklų ir visapusišką požiūrį į prekybą ir tvarų vystymąsi;

iv) užtikrinti, kad pilietinė visuomenė galėtų prasmingai prisidėti įgyvendinant atitinkamas 
TPIP susitarimo nuostatas;

v) nedelsiant imtis veiksmų, kad būtų apsaugota ES vyriausybių teisė rengti su viešosiomis 
paslaugomis susijusius teisės aktus, šias paslaugas organizuoti, nustatyti jų kokybės ir 
saugos standartus, jas valdyti ir reguliuoti;

vi) užtikrinti, kad būtų visapusiškai atsižvelgiama į konkrečius MVĮ kylančius iššūkius;

vii) imtis veiksmų siekiant skatinti įmonių socialinės atsakomybės suvokimą; ši atsakomybė 
turėtų papildyti, o ne pakeisti taikomus darbo ir aplinkosaugos teisės aktus;

viii) garantuoti, kad susitarime dėl kiekvieno ginčų sprendimo mechanizmo turėtų būti 
atsižvelgta į viešųjų konsultacijų dėl investuotojų ir valstybės ginčų sprendimo 
rezultatus, toks susitarimas turėtų būti sudaromas visiškai skaidriai ir demokratiniu 
požiūriu atskaitingai ir juo neturėtų būti sudaroma kliūčių teisės aktų leidėjams 
patvirtinti tiesės aktų užimtumo politikos srityje;

ix) imtis veiksmų siekiant į susitarimą integruoti teigiamo sąrašo metodą;

x) užtikrinti, kad statistinės prognozės, susijusios su prarandamomis ir (arba) naujai 
sukurtomis darbo vietomis ir su paveiktais sektoriais, būtų nuolat atnaujinamos, kad 
Komisija galėtų laiku imtis intervencijų ir paremti paveiktus sektorius, regionus arba 
valstybes nares.


