
PA\1046123LV.doc PE546.672v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2014 - 2019

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

2014/2228(INI)

11.2.2015

ATZINUMA PROJEKTS

Sniegusi Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

Starptautiskās tirdzniecības komitejai

par ieteikumiem attiecībā uz sarunām par transatlantisko tirdzniecības un 
ieguldījumu partnerību (TTIP)
(2014/2228(INI))

Atzinuma sagatavotāja: Marian Harkin



PE546.672v01-00 2/3 PA\1046123LV.doc

LV

PA_NonLeg



PA\1046123LV.doc 3/3 PE546.672v01-00

LV

IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās 
tirdzniecības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. saistībā ar notiekošajām sarunām par TTIP sniedz Komisijai šādus ieteikumus:

i nodrošināt, lai TTIP sniegtu būtisku pozitīvu ieguldījumu darbvietu radīšanā un 
uzlabošanā, un noteiktu augstus pasaules tirdzniecības standartus ilgtspējīgai attīstībai 
un nodarbinātībai;

ii nodrošināt, lai TTIP tiktu iekļauti visaptveroši noteikumi par darba tiesībām un politikas 
nostādnēm, kas atbilst galvenajām SDO konvencijām un pienācīgas kvalitātes 
nodarbinātības programmai, apņemoties sekmēt augstāku standartu ieviešanu un turklāt 
nodrošinot, ka strīdu gadījumā tiek ņemti vērā darba tiesību jomas noteikumi;

iii nodrošināt, ka darba tiesību un sociālās jomas noteikumu horizontālās dimensijas tiek 
atzītas un pilnībā iestrādātas visās nozīmīgajās nolīguma normatīvajās daļās, lai 
nodrošinātu viendabīgu un visaptverošu pieeju tirdzniecībai un ilgtspējīgai attīstībai; 

iv nodrošināt, lai pilsoniskā sabiedrība spēj būtiski sekmēt nozīmīgu TTIP noteikumu 
īstenošanu;

v nekavējoties veikt pasākumus, kas nodrošinātu ES valdību tiesības izstrādāt tiesību 
aktus sabiedrisko pakalpojumu jomā, organizēt to, noteikt tās kvalitātes un drošības 
standartus, kā arī pārvaldīt un regulēt to;

vi nodrošināt, ka tiek ņemtas vērā MVU raksturīgās problēmas;

vii veikt pasākumus, lai sekmētu korporatīvās sociālās atbildības ieviešanu, kas neaizstātu 
pastāvošos darba un vides aizsardzības tiesību aktus, bet darbotos kā papildinājums 
tiem;

viii nodrošināt, lai vienošanās par jebkuru strīdu izšķiršanas mehānismu ņem vērā 
sabiedriskās apspriešanas par ieguldītāju un valsts strīdu izšķiršanu (ISDS) rezultātus, ir 
pilnīgi pārredzamas un demokrātiski kontrolējamas un nekavē likumdevējus pieņemt 
tiesību aktus nodarbinātības politikas jomā;

ix veikt pasākumus, lai nolīgumā nostiprinātu pozitīvo uzskaitījumu pieeju;

x nodrošināt, lai pastāvīgi tiktu atjauninātas statistiskās prognozes saistībā ar darbavietu 
zaudēšanu un iegūšanu un nozarēm kopumā, lai Komisija spētu laicīgi iejaukties un 
sniegt atbalstu problēmu skartajām nozarēm, reģioniem un dalībvalstīm.


