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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão do Comércio Internacional, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Recomenda à Comissão, no contexto das negociações em curso sobre a TTIP, que:

(i) assegure que a TTIP dê um importante contributo positivo para a criação de mais e 
melhores postos de trabalho e defina normas ambiciosas de comércio mundial para o 
desenvolvimento sustentável e o emprego;

(ii) garanta que a TTIP inclua disposições abrangentes em matéria de legislação e de 
políticas laborais que sejam coerentes com as convenções fundamentais da OIT e a 
Agenda do Trabalho Digno, com um compromisso de promoção de normas mais 
elevadas e, além disso, que garanta que em caso de litígio as disposições laborais 
tenham uma dimensão condicional;

(iii) assegure que as dimensões horizontais das disposições laborais e sociais sejam 
reconhecidas e plenamente integradas em todos os aspetos operacionais relevantes do 
acordo, a fim de garantir uma abordagem coerente e global do comércio e do 
desenvolvimento sustentável;

(iv) assegure que a sociedade civil possa dar um contributo significativo para a aplicação 
das disposições relevantes da TTIP;

(v) tome medidas imediatas para salvaguardar o direito dos governos da UE de legislar, de 
organizar, de fixar normas de qualidade e de segurança e de gerir e regulamentar os 
serviços públicos;

(vi) garanta que os desafios específicos com que se deparam as PME sejam inteiramente 
tidos em conta;

(vii) tome medidas para promover a adesão à responsabilidade social das empresas (RSE), 
que deve complementar e não substituir legislação laboral ou ambiental existente;

(viii) garanta que um acordo sobre um mecanismo de resolução de litígios tenha em conta os 
resultados da consulta pública sobre a resolução de litígios entre investidores e Estados, 
seja totalmente transparente e esteja sujeito a um controlo democrático e não impeça os 
legisladores de adotar legislação no domínio das políticas de emprego;

(ix) tome medidas para a integração no acordo de uma abordagem de «lista positiva»;

(x) assegure que as projeções estatísticas sobre os ganhos e as perdas de postos de trabalho 
e sobre os setores afetados sejam constantemente atualizadas a fim de permitir um apoio 
atempado da Comissão aos setores, às regiões ou aos Estados-Membros afetados.


