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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. v súvislosti s prebiehajúcimi rokovaniami o TTIP predkladá Rade tieto odporúčania:

i) zabezpečiť, aby TTIP významne pozitívne prispievalo k vytvoreniu väčšieho počtu 
a lepších pracovných miest a stanovilo ambiciózne globálne obchodné normy pre trvalo 
udržateľný rozvoj a prácu;

ii) zabezpečiť, aby TTIP obsahovalo komplexné ustanovenia o pracovnom práve 
a politikách, ktoré sú v súlade so základnými dohovormi MOP a programom dôstojnej 
práce, a zároveň aby sa zaviazalo presadzovať vyššie normy a okrem toho zabezpečiť, 
že pri vzniknutých sporoch budú mať pracovné ustanovenia podmienený rozmer;

iii) zabezpečiť, aby boli horizontálne rozmery pracovných a sociálnych ustanovení uznané 
a plne integrované do všetkých príslušných prevádzkových častí dohody s cieľom 
zabezpečiť koherentný a komplexný prístup k obchodu a trvalo udržateľnému rozvoju;

iv) zabezpečiť, aby organizácie občianskej spoločnosti mohli zmysluplne prispieť 
k vykonávaniu príslušných ustanovení TTIP;

v) prijať okamžité kroky na ochranu práva vlád EÚ prijímať právne predpisy súvisiace 
s verejnými službami, organizovať tieto služby, stanovovať pre ne kvalitatívne 
a bezpečnostné normy, ako aj ich riadiť a regulovať;

vi) zabezpečiť úplné zohľadnenie osobitných výziev, ktorým čelia MSP;

vii) prijať opatrenia na podporu zavádzania sociálnej zodpovednosti podnikov, ktoré musia 
dopĺňať, a nie nahrádzať existujúce právne predpisy z oblasti pracovného práva 
a životného prostredia;

viii) zabezpečiť, aby boli v rámci dohody o mechanizme urovnávania sporov zohľadnené 
výsledky verejnej konzultácie o urovnávaní sporov medzi investorom a štátom, aby bola 
táto dohoda plne transparentná a demokraticky zodpovedná a aby nebránila 
zákonodarcom v prijímaní právnych predpisov v oblasti politiky zamestnanosti;

ix) prijať kroky na začlenenie zásady „pozitívnych zoznamov“ do dohody;

x) zabezpečiť, aby boli štatistické odhady týkajúce sa ziskov/strát príslušných pracovných 
miest a sektorov neustále aktualizované tak, aby mohol byť uskutočnený včasný zásah 
Komisie na podporu dotknutých oblastí, regiónov alebo členských štátov.


