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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. v okviru pogajanj za TTIP, ki so v teku, na Komisijo naslavlja naslednja priporočila:

(i) naj zagotovi, da bo TTIP občutno pozitivno prispeval k ustvarjanju številnejših in 
boljših delovnih mest ter vzpostavil ambiciozne standarde globalnega trgovanja za 
trajnostni razvoj in delo;

(ii) naj zagotovi, da bo TTIP vključeval obsežne določbe o delovnem pravu in politiki, ki 
bodo v skladu s konvencijami Mednarodne organizacije dela in agende za dostojno delo 
in zavezane k spodbujanju višjih standardov, pa tudi da bodo v primeru sporov delovne 
določbe izražale pogojevalno razsežnost;

(iii) naj zagotovi, da bo horizontalna razsežnost delovnih in socialnih določb spoštovana in v 
celoti vključena v vse ustrezne operativne dele sporazuma, kar bo zagotovilo pregleden 
in obsežen pristop k trgovanju in trajnostnemu razvoju;

(iv) naj zagotovi, da bo civilna družba lahko pomembno prispevala k izvajanju ustreznih 
določb TTIP;

(v) naj nemudoma sprejme ukrepe, s katerimi bo zaščitila pravico vlad EU, da v okviru 
javnih storitev sprejemajo zakonodajo, jih organizirajo, zanje vzpostavljajo kakovostne 
in varnostne standarde ter jih upravljajo in zakonsko urejajo;

(vi) naj zagotovi, da bodo v celoti upoštevani posebni izzivi, s katerimi se soočajo MSP;

(vii) naj izvede ukrepe za spodbujanje prevzemanja družbene odgovornosti gospodarskih 
družb, ki mora dopolnjevati in ne nadomeščati obstoječo delovno in okoljsko 
zakonodajo;

(viii) naj zagotovi, da bo sporazum o vsakem mehanizmu za reševanje sporov upošteval 
rezultate javnega posvetovanja o reševanju sporov med vlagatelji in državo, da bo 
popolnoma pregleden in demokratično odgovoren in da zakonodajalcem ne bo 
onemogočal sprejemanja zakonov na področju politike zaposlovanja;

(ix) naj sprejme ukrepe za vključitev pristopa „uvrščanja na pozitivni seznam“ v sporazum;

(x) naj zagotovi, da se bodo statistične projekcije o zmanjšanju oz. povečanju števila 
delovnih mest in prizadetih sektorjih redno posodabljale, kar bo Komisiji omogočalo 
pravočasno ukrepanje pri pomoči prizadetim sektorjem, regijam ali državam članicam.


