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

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2014 - 2019

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

2014/2228(INI)

11.2.2015

PROJEKT OPINII

Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

dla Komisji Handlu Międzynarodowego

w sprawie zaleceń dotyczących negocjacji w sprawie transatlantyckiego 
partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP)
(2014/2228(INI))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Marian Harkin



PE546.672v01-00 2/4 PA\1046123PL.doc

PL

PA_NonLeg



PA\1046123PL.doc 3/4 PE546.672v01-00

PL

WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, 
jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. w związku z trwającymi negocjacjami w sprawie TTIP kieruje do Komisji następujące 
zalecenia:

(i) należy zadbać o to, aby TTIP wniósł znaczący pozytywny wkład w tworzenie większej 
liczby, lepszych miejsc pracy i wyznaczył ambitne globalne standardy handlu na rzecz 
trwałego rozwoju i pracy;

(ii) należy dopilnować, aby TTIP zawierał kompleksowe postanowienia dotyczące prawa 
pracy i strategie zgodne z podstawowymi konwencjami MOP i programem godnej 
pracy, obejmujące zobowiązanie do propagowania wyższych standardów, a ponadto 
należy zapewnić, aby w przypadku sporów postanowienia dotyczące pracy miały 
wymiar warunkowy;

(iii) należy dopilnować, aby horyzontalny wymiar przepisów dotyczących pracy i spraw 
socjalnych został uznany i w pełni uwzględniony we wszystkich istotnych operacyjnych 
częściach umowy, aby zapewnić spójne i wszechstronne podejście do handlu i trwałego 
rozwoju;

(iv) należy dopilnować, aby społeczeństwo obywatelskie mogło wnosić znaczący wkład we 
wdrażanie odpowiednich przepisów TTIP;

(v) należy podjąć natychmiastowe działania, aby zabezpieczyć prawo rządów UE do 
przyjmowania przepisów dotyczących służb publicznych, organizowania ich, ustalania 
dla nich standardów jakości i bezpieczeństwa, zarządzania nimi i regulowania ich;

(vi) należy dopilnować, aby w pełni zostały uwzględnione specyficzne wyzwania, przed 
jakimi stają MŚP;

(vii) należy podjąć działania w celu propagowania coraz większej społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw, która musi uzupełniać, a nie zastępować istniejące 
prawo w zakresie pracy i środowiska;

(viii) należy zagwarantować, że porozumienie w sprawie wszelkich mechanizmów 
rozstrzygania sporów będzie uwzględniać wyniki konsultacji społecznych dotyczących 
rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem, będzie w pełni przejrzyste i 
zgodne z zasadami odpowiedzialności demokratycznej oraz nie będzie utrudniać 
ustawodawcom przyjmowania przepisów w dziedzinie polityki zatrudnienia;

(ix) należy podjąć kroki zmierzające do oparcia umowy na koncepcji wykazów 
pozytywnych;

(x) należy zadbać o stałe aktualizowanie prognoz statystycznych dotyczących utraty/ 
tworzenia miejsc pracy oraz sektorów, których to dotyczy, tak aby umożliwić Komisji 
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podjęcie w porę interwencji w celu wsparcia tych sektorów, regionów lub państw 
członkowskich.


