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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru comerț
internațional, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție 
ce urmează a fi adoptată:

1. adresează Comisiei, în contextul negocierilor în curs privind TTIP, următoarele 
recomandări:

(i) să se asigure că TTIP va aduce o contribuție pozitivă importantă la crearea de locuri de 
muncă mai bune și mai numeroase și va stabili standarde comerciale ambițioase la nivel 
mondial pentru dezvoltarea durabilă și forța de muncă;

(ii) să se asigure că TTIP conține dispoziții cuprinzătoare referitoare la politica și legislația 
muncii care să fie compatibile cu convențiile fundamentale ale OIM și cu Agenda 
privind munca decentă, angajându-se să promoveze standarde mai ridicate și, în plus, să 
se asigure că, în cazul în care apar litigii, dispozițiile în domeniul muncii vor avea un 
caracter condițional;

(iii) să se asigure că dimensiunile orizontale ale dispozițiilor sociale și în materie de muncă 
sunt recunoscute și integrate pe deplin în toate elementele operaționale pertinente ale 
acordului pentru a asigura o abordare coerentă și cuprinzătoare a comerțului și a 
dezvoltării durabile;

(iv) să se asigure că societatea civilă poate aduce o contribuție semnificativă la punerea în 
aplicare a dispozițiilor pertinente din cadrul TTIP; 

(v) să ia măsuri imediate pentru a proteja dreptul guvernelor din cadrul UE de organiza, 
gestiona și reglementa serviciile publice, precum și de a legifera și stabili standarde de 
calitate și de siguranță cu privire la acestea;

(vi) să se asigure că provocările specifice cu care se confruntă IMM-urile sunt luate pe 
deplin în considerare;

(vii) să ia măsuri pentru a promova asumarea responsabilității sociale a întreprinderilor 
(RSI), care trebuie să completeze legislația existentă în materie de muncă și de mediu și 
nu să o înlocuiască;

(viii) să garanteze că orice mecanism de soluționare a litigiilor ține seama de rezultatele 
consultării publice referitoare la soluționarea litigiilor dintre investitori și stat (ISDS), 
este pe deplin transparent și responsabil din punct de vedere democratic și nu împiedică 
legiuitorii să adopte legi în domeniul politicii de ocupare a forței de muncă;

(ix) să ia măsuri pentru a integra o abordare de tip „listă pozitivă” în acord;

(x) să se asigure că estimările statistice privind crearea/pierderea de locuri de muncă și 
sectoarele în cauză sunt actualizate în permanență, astfel încât Comisia să poată 
interveni în timp util pentru a sprijini sectoarele, regiunile sau statele membre afectate.


