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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ 
Internazzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jindirizza, fil-kuntest tan-negozjati li għaddejjin bħalissa dwar it-TTIP, ir-
rakkomandazzjonijiet li ġejjin lill-Kummissjoni:

(i) li jiġi żgurat li t-TTIP tagħmel kontribut pożittiv sinifikanti għall-ħolqien ta' aktar 
impjiegi u impjiegi aħjar u tistabbilixxi standards kummerċjali globali ambizzjużi għall-
iżvilupp sostenibbli u x-xogħol;

(ii) li jiġi żgurat li t-TTIP tinkludi dispożizzjonijiet komprensivi dwar il-liġijiet u l-politiki 
tax-xogħol li jkunu konsistenti mal-Konvenzjonijiet ewlenin tal-ILO u l-Aġenda tax-
Xogħol Deċenti, b'impenn li tippromwovi standards ogħla u, barra minn hekk, li jiġi 
żgurat li meta jinqala' tilwim, id-dispożizzjonijiet tax-xogħol ikollhom dimensjoni
kondizzjonali;

(iii) li jiġi żgurat li d-dimensjonijiet orizzontali tad-dispożizzjonijiet tax-xogħol u soċjali 
jkunu rikonoxxuti u integrati kompletament fil-partijiet operattivi rilevanti kollha tal-
ftehim biex jiġi żgurat approċċ koerenti u komprensiv għall-kummerċ u għall-iżvilupp 
sostenibbli;

(iv) li jiġi żgurat li s-soċjetà ċivili tkun tista' tagħti kontribut sinifikanti għall-
implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-TTIP rilevanti;

(v) li jittieħdu passi immedjati biex jiġi protett id-dritt tal-gvernijiet tal-UE li jilleġiżlaw, 
jorganizzaw, imexxu u jirregolaw is-servizzi pubbliċi u li jistabbilixxu standards ta' 
kwalità u ta' sikurezza għal tali servizzi;

(vi) li jiġi żgurat li l-isfidi speċifiċi li jiffaċċjaw l-SMEs jiġu kkunsidrati bis-sħiħ;

(vii) li jittieħdu passi biex tiġi promossa l-adozzjoni ta' responsabilità soċjali korporattiva 
(CSR), li trid tiżdied mal-liġijiet tax-xogħol u ambjentali eżistenti u mhux 
tissostitwixxihom ;

(viii) li jiġi garantit li l-ftehim dwar kwalunkwe mekkaniżmu għas-soluzzjoni tat-tilwim  
jieħu kont tar-riżultati tal-konsultazzjoni pubblika dwar soluzzjoni ta' tilwim bejn l-
investituri u l-Istat (ISDS), ikun kompletament trasparenti u responsabbli 
demokratikament u ma jfixkilx lil-leġiżlaturi milli jgħaddu liġijiet fil-qasam tal-politika 
tal-impjiegi;

(ix) li jittieħdu passi biex jiġi integrat approċċ ta' "elenkar pożittiv" fil-ftehim;

(x) li jiġi żgurat li l-projezzjonijiet statistiċi fuq it-telf/ħolqienta' impjiegi u fuq is-setturi 
affettwati jiġu aġġornati b'mod kostanti b'tali mod li jkun jista' jsir intervent f'waqtu 
mill-Kummissjoni biex tappoġġja lil setturi, reġjuni jew Stati Membri milquta.
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