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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie internationale handel onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. beveelt de Commissie, in de context van de lopende TTIP-onderhandelingen, het 
volgende aan:

(i) ervoor zorgen dat het TTIP een aanzienlijke bijdrage zal leveren aan het scheppen van 
meer en betere banen en ambitieuze wereldwijde handelsnormen vaststellen voor 
duurzame ontwikkeling en werkgelegenheid;

(ii) ervoor zorgen dat het TTIP allesomvattende bepalingen bevat inzake arbeidswetgeving 
en -beleid die consistent zijn met de essentiële ILO-conventies en de agenda voor 
fatsoenlijk werk, om hogere normen te bevorderen en, bovendien, om ervoor te zorgen 
dat arbeidsbepalingen bij geschillen een conditionele dimensie zullen hebben;

(iii) ervoor zorgen dat horizontale dimensies van arbeids- en sociale bepalingen worden 
erkend en volledig worden geïntegreerd in alle operationele onderdelen van de 
overeenkomst om te zorgen voor een coherente en allesomvattende benadering van 
handel en duurzame ontwikkeling;

(iv) ervoor zorgen dat het maatschappelijk middenveld een betekenisvolle bijdrage kan 
leveren aan de tenuitvoerlegging van de relevante TTIP-bepalingen;

(v) onmiddellijk stappen ondernemen om het recht van EU-regeringen te waarborgen 
wetgeving aan te nemen, kwaliteits- en veiligheidsnormen vast te stellen voor publieke 
diensten en deze te organiseren, beheren en reguleren;

(vi) ervoor zorgen dat er ten volle rekening wordt gehouden met de specifieke problemen 
van het mkb;

(vii) stappen ondernemen om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) te 
bevorderen, dat een aanvulling moet vormen op bestaande arbeids- en milieuwetgeving 
en deze niet mag vervangen;

(viii) garanderen dat een overeenkomst over een regeling inzake de beslechting van 
geschillen rekening houdt met de resultaten van de openbare raadpleging over de 
beslechting van geschillen tussen investeerders en staten (ISDS), volledig transparant en 
democratisch controleerbaar is en wetgevers niet belet wetgeving aan te nemen op het 
gebied van werkgelegenheidsbeleid;

(ix) stappen ondernemen om een benadering van "positieve lijsten" in de overeenkomst op 
te nemen;

(x) ervoor zorgen dat statistische projecties inzake baanverlies/winst, en de betreffende 
sectoren voortdurend worden bijgehouden, zodat de Commissie tijdig in actie kan 
komen om de betreffende sectoren, regio's of lidstaten te steunen.


