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NÁVRHY 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně 

příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. zdůrazňuje, že je důležité, aby signatáři TISA plně a účinně ratifikovali, provedli 

a prosazovali osm hlavních pracovních úmluv MOP; vyzývá signatáře TISA, aby 

dodržovaly a propagovaly další příslušné úmluvy a dohody MOP a rezoluce OSN, k nimž 

patří mimo jiné úmluva C94 o pracovněprávních ustanoveních, Agenda důstojné práce 

a Mezinárodní úmluva o ochraně práv všech migrujících pracovníků a členů jejich rodin; 

2. požaduje, aby byly dohodnuté normy MOP a jiné normy právě vynutitelné; domnívá se, 

že jakákoli budoucí dohoda o obchodu se službami musí zahrnovat ustanovení o 

mechanismech kontroly a prosazování, které by odrazovaly společnosti od porušování 

pracovních a sociálních práv, včetně kolektivních dohod; požaduje, aby v případech, kdy 

vyvstanou spory týkající se pracovněprávních ustanovení, byly tyto spory – po zohlednění 

stanovisek orgánů dohledu MOP – řešeny pomocí mechanismu řešení sporů, v jehož 

rámci by bylo možné i ukládat sankce; 

3. žádá, aby byly přijaty kroky, které zajistí, že TIA bude významným a spravedlivým 

způsobem přispívat k vytváření pracovních míst a stanoví náročné obchodní normy 

týkající se hlavních problémů 21. století, k nimž patří zejména nadále přetrvávající krize 

zaměstnanosti v některých členských státech, růst nerovností, nezaměstnanost mladých 

lidí a ostatní sociální problémy, a bude prosazovat vyšší úrovně ochrany pracovních 

a environmentálních norem s cílem bojovat proti všem formách sociálního dumpingu 

a zajistit dodržování zákazu diskriminace; 

4. konstatuje, že odvětví služeb má v hospodářství EU klíčovou úlohu, neboť tvoří 70 % 

hospodářské činnosti a vytváří 90 % nových pracovních míst; uznává zároveň, že 90 % 

celosvětového růstu spadá do oblasti mimo EU, a trvá proto na zásadním významu 

zabezpečování nových možností přístupu na trh pro signatáře smlouvy a zabezpečení 

spravedlivého, nediskriminačního a nestranného zacházení s poskytovateli služeb; 

připomíná významnou úlohu, kterou hraje odvětví služeb při vytváření kvalifikovaných 

pracovních míst v EU; zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby dohoda vedla k naplnění 

svého potenciálu v oblasti tvorby pracovních míst v EU; domnívá se, že dohoda musí 

rovněž vést k posílení a zdokonalení platných norem s cílem rozšířit jejich používání na 

multilaterální úrovni; 

5. zdůrazňuje, že uzavření vyvážené dohody by vytvořilo silný potenciál pro udržitelný 

a inkluzivní růst a pro vytváření nových kvalifikovaných pracovních míst; očekává, že se 

budou brát v úvahu zejména překážky, s nimiž se potýkají malé a střední podniky, zvláště 

vzhledem k jejich důležité úloze největšího zdroje nových pracovních příležitostí; 

6. zdůrazňuje, že příležitosti, které dohoda TISA představuje pro internacionalizaci 

evropských společností, musí být doprovázeny skutečnými politikami, které by 

pracovníkům pomáhaly přizpůsobit se novému prostředí; zdůrazňuje, že by tyto kroky 

mohly doprovázet finanční mechanismy, které má Evropská unie zavedené, jako například 

Evropský sociální fond; 
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7. požaduje, aby v případě, že by jakékoli ustanovení konečné dohody TISA mělo ohrožovat 

normy ve výše uvedených oblastech nebo být s těmito normami v rozporu, byl jeho Výbor 

pro zaměstnanost a sociální věci neprodleně informován, aby byl dostatek prostoru pro 

diskusi a přijímání příslušných rozhodnutí;  

8. zdůrazňuje, že zvyšování mobility musí být doprovázeno přísnými sociálními 

a pracovními normami, aby pracovníci byli chráněni před vykořisťováním; je zvlášť 

znepokojen důsledky složitých přeshraničních subdodavatelských řetězců, ve kterých se 

stává velmi obtížné zajišťovat a kontrolovat dodržování předpisů; zdůrazňuje, že při 

prevenci a monitorování zneužívání mají nepostradatelnou úlohu inspektoráty práce 

a odbory; vyzývá k zefektivnění přeshraničního přístupu k údajům v EU; 

9. vyzývá proto Komisi, aby navrhla právní předpisy EU, které by zajistily odpovědnost, 

zejména v rámci dlouhých subdodavatelských řetězců, a domnívá se, že taková 

odpovědnost se musí vztahovat i na společnosti z třetích zemí a musí být v takových 

případech vymahatelná; 

10. zdůrazňuje, že zvláště inspekce práce se potýkají s problémy při kontrolách společností, 

které zaměstnávají migrující pracovníky a pracovníky vyslané ze zemí EU a ze třetích 

zemí; vyzývá členské státy, aby pro výkon inspekcí práce navýšily počty zaměstnanců 

a prostředky, aby splnily cíl spočívající v zajištění jednoho inspektora práce na 10 000 

pracovníků, což je v souladu s doporučeními MOP; 

11. naléhavě žádá Komisi, aby sledovala sociální cíl, který si sama vyjednávání o TISA 

během stanovila v podobě „pracovněprávní doložky“; připomíná, že v zájmu kvality 

služeb musí být zaručeny předpisy upravující na evropské nebo vnitrostátní úrovni 

sociální věci a pracovní podmínky stejně jako kolektivní smlouvy; připomíná, že nesmí 

dojít k tomu, aby byly negativně ovlivněny politiky členských států a případně EU 

v oblasti sociálních věcí a zaměstnanosti a v oblasti pracovních podmínek; 

12. vyzývá proto k tomu, aby byly pracovní normy vyloučeny z definice necelních nebo 

technických překážek obchodu a aby byli do procesu regulatorní spolupráce v rámci 

vyváženého zastoupení zapojeni sociální partneři, a to s cílem zajistit, aby spolupráce 

v oblasti regulace neomezovala pravomoci vlád a Evropského parlamentu přijímat právní 

předpisy ve veřejném zájmu a nevedla k oslabení pracovních norem, včetně norem 

bezpečnosti a ochrany zdraví; 

13. domnívá se, že všichni pracovníci bez ohledu na to, ze které země pocházejí, musí požívat 

přinejmenším stejných práv a podmínek zaměstnání jako státní příslušníci státu, kde je 

práce vykonávána; dále se domnívá, že budoucí dohoda o obchodu se službami musí 

v každém případě obsahovat ustanovení bránící společnostem v tom, aby při 

vyjednáváních o kolektivních smlouvách a řešení pracovněprávních sporů využívaly 

pracovníky ze třetích zemí s cílem obcházet nebo oslabovat práva zaměstnanců na 

protestní akce; 

14. v souladu s články 14 a 106 SFEU a protokolem č. 26 SEU požaduje, aby byly učiněny 

kroky s cílem vyloučit z oblasti působnosti dohody stávající a budoucí služby obecného 

zájmu a služby všeobecného hospodářského zájmu (mimo jiné včetně těch, které se týkají 

vodohospodářství, nakládání s odpady, zdravotnictví, sociálních služeb, systémů 

sociálního zabezpečení a vzdělávání), a to tím, že si evropské, vnitrostátní a místní orgány 
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uchovají plné právo zavádět, přijímat, zachovávat či rušit jakákoli opatření, která se týkají 

pořizování, organizace, financování a poskytování veřejných služeb bez ohledu na to, 

jakým způsobem jsou tyto služby poskytovány nebo financovány, a zajistit, aby byly 

z vyjednávání vyloučeny systémy sociálního zabezpečení; 

15. dále trvá na tom, že pokud jde o přístup na trh nebo závazky národního zacházení, neměla 

by být do dohody vložena doložka o zachování stávajícího stavu ani doložka 

znemožňující návrat k původnímu stavu; 

16. žádá Komisi, aby zajistila, aby se při zadávání veřejných zakázek mohla uplatňovat 

ekologická a sociální kritéria, včetně kritérií rovnosti mužů a žen; trvá na tom, že 

obchodní dohody by za žádných okolností neměly mít vliv na ustanovení směrnice 

o veřejných zakázkách, která zajišťují vymahatelnost pracovněprávních předpisů 

a umožňují, aby veřejní zadavatelé používali zvláštní ustanovení v případě sociálních, 

zdravotnických a jiných služeb poskytovaných přímo jednotlivcům; připomíná Komisi, že 

otázky regulace koncesí na služby jsou velmi citlivé a že je nutné zachovat politický 

prostor pro reakci na neúspěšné modely partnerství soukromého a veřejného sektoru; 

17. domnívá se, že jednání o další liberalizaci přeshraničních služeb EU by mělo být spojeno 

s opatřeními v oblasti sociální ochrany, jako jsou systémy minimálního příjmu, v souladu 

s vnitrostátními postupy, dokud nebude existovat celounijní spolupráce týkající se 

zaručení pracovních podmínek podle příslušných pracovních a sociálních předpisů 

a kolektivních smluv dané země, kde jsou služby, a tedy práce poskytovány; domnívá se, 

že tím by neměla být dotčena příznivější ustanovení právních předpisů nebo smluv platná 

ve vysílající zemi; 

18. domnívá se, že nesmí být oslabována pravomoc států přijímat sociální a ekologicky 

odpovědné politiky zadávání služeb reagující na společenské a environmentální potřeby, 

z čehož vyplývá, že všechny dohody by měly respektovat úmluvu č. 94 MOP týkající se 

pracovněprávních ustanovení veřejnoprávních smluv; 

19. vybízí evropské orgány, aby pokračovaly v provádění důkladných nezávislých studií 

posouzení sociálního dopadu, které se zaměří na potenciální dopad TISA na sociální 

situaci a situaci zaměstnanosti v EU a jiné strany dohody, zejména pokud se jedná 

o dostupnost, cenovou dosažitelnost, kvalitu, přístupnost a nediskriminační rovný přístup 

ke službám obecného zájmu a službám obecného hospodářského zájmu; požaduje, aby 

byly zveřejňovány a průběžně aktualizovány statistické prognózy týkající se zániku 

a vytváření pracovních míst vlivem případné dohody, a Komise tak mohla včas přijmout 

opatření na podporu postižených regionů nebo členských států, požaduje kromě toho 

zavedení monitorovacího systému k předcházení jakýmkoli případům porušování; 

20. domnívá se, že EU by v rámci aktuálního režimu 1 v rámci GATS měla přijímat jen velmi 

omezené závazky, co se týká budoucích ustanovení, aby neoslabovala přísné pracovní 

standardy a podmínky platné v EU prostřednictvím poskytování služeb dodávaných ze 

třetích zemí, zejména pokud se jedná o odvětví informačních a komunikačních 

technologií; 

21. je toho názoru, že regulační překážky by se měly omezit, aby se zajistilo, že mobilita 

vysoce kvalifikovaných pracovníků bude výhodná nejen pro evropské společnosti, ale 

také pro evropské pracovníky; opakuje, že je důležité zajistit, aby dohoda TISA nebránila 
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v žádném případě uplatňování norem v oblasti zaměstnanosti a norem sociálních, mezi 

jinými i norem pro vysílání pracovníků; 

22. připomíná, že ustanovení dohody TISA týkající se dopravního odvětví by neměla 

poškozovat evropské pracovníky v tomto odvětví; naléhavě žádá Komisi, aby stanovila 

jasná omezení pro kabotáž, aby se zabránilo sociálnímu dumpingu; 

23. požaduje jasnou definici pracovníků, na něž se vztahuje příloha o režimu IV; 

24. domnívá se, že dohoda musí plně respektovat signatářů změnit nebo stáhnout položku ze 

svého seznamu, jak je uvedeno v článku XXI nařízení GATS; očekává, že dohoda, 

a zvláště příloha o režimu IV, bude obsahovat ustanovení, jejichž cílem bude zabránit 

vykořisťování zahraničních pracovníků v rámci pracovně právních vztahů, a bezpečnostní 

doložku, na jejichž základě budou moci všichni účastníci TISA uplatnit jakákoli nezbytná 

ochranná opatření, pokud by byl vyvíjen tlak na domácí mzdy, pokud by byla ohrožena 

práva domácích pracovníků nebo by byly porušovány další smluvené normy; 

25. vyzývá k přijetí dalších kroků k otevření trhu s veřejnými zakázkami ve všech zemích, 

které jednají o dohodě TISA; zdůrazňuje, že pro získání zakázek musí společnosti 

dodržovat základní pracovní a sociální normy MOP; domnívá se, že zakázky by neměly 

být přidělovány pouze na základě ceny, avšak současně tato opatření nesmí fungovat jako 

určitý druh obchodní překážky; 

26. vyzdvihuje úsilí, které Komise vynaložila, aby byla jednání co možná nejtransparentnější; 

vyzývá nicméně k tomu, aby se i nadále a v ještě větší míře pokračovalo ve stávajícím 

úsilí o zvýšení transparentnosti jednání v souladu s doporučeními, která vydala evropská 

veřejná ochránkyně práv k TTIP, tj. tak, že budou dokumenty související s dohodou TISA 

zveřejňovány; vyzývá k přijetí opatření na posílení soustavného a transparentního 

zapojení vnitrostátních parlamentů a všech příslušných ministerstev na úrovni členských 

států; zdůrazňuje významnou úlohu zainteresovaných subjektů, občanské společnosti 

a sociálních partnerů a jejich odbornosti, a vyzývá Komisi a členské státy, aby je zapojily 

a úzce s nimi po celou dobu jednání o TISA spolupracovaly, zvláště v otázkách možných 

dopadů jakékoli obchodní dohody týkající se služeb na trh práce; vyzývá veškeré 

zainteresované subjekty k aktivní účasti a k tomu, aby předkládaly iniciativy, vznášely 

připomínky, nadnášely problematické otázky a poskytovaly informace, které jsou pro 

jednání relevantní, a naléhavě žádá Komisi, aby podněty sociálních partnerů a občanské 

společnosti lépe zohlednila; 

27. domnívá se, že je třeba zachovat zemím možnost provádět testy ekonomické potřebnosti; 

28. vyjadřuje politování nad tím, že Parlament nebyl konzultován předtím, než Rada přijala 

mandát; domnívá se, že tak byla promarněna příležitost pro zajištění toho, aby jednání 

proběhla co nejdemokratičtěji a aby se jich od samého počátku účastnili ti, na něž bude 

mít TISA pravděpodobně největší dopad; 

29. vyjadřuje politování nad tím, že v současnosti neexistují statistiky ani data týkající se pohybu 

fyzických osob (režim IV) v rámci již existující Všeobecné dohody o obchodu službami 

(GATS); bere na vědomí záměr zařadit podobnou kapitolu do dohody TISA; poukazuje na 

důležitost monitorování této kategorie poskytovatelů služeb, má-li se zamezit zneužívání 

a vykořisťování pracovníků ze třetích zemí; vyzývá Komisi, aby urychleně shromáždila 
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a předložila informace o počtu a typu poskytovatelů služeb vstupujících do EU 

prostřednictvím ustanovení režimu IV dohody v GATS, včetně informací o době trvání jejich 

pobytu; zdůrazňuje, že jakákoli ustanovení režimu IV se musí dotýkat pouze vysoce 

kvalifikovaných odborníků, tj. osob, které absolvovaly vysokoškolské nebo rovnocenné 

magisterské studium nebo jsou zaměstnané na vyšší manažerské pozici, přičemž doba trvání 

jejich pobytu v EU musí odpovídat konkrétnímu účelu, musí být přesně stanovena, časově 

vymezena a vyhovovat přesně daným podmínkám; 

30. dále požaduje, aby byla přijata směrnice EU, která by harmonizovala a monitorovala tok 

jednotlivých poskytovatelů služeb z řad příslušníků třetích zemí vstupujících do EU 

prostřednictvím těchto ustanovení, a která by pro jejich vstup a pobyt stanovovala podmínky; 

31. zdůrazňuje, že členské státy si musí udržet svou plnou svrchovanost v rozhodování o tom, 

zda se k dodržování jakýchkoli budoucích ustanovení režimu IV zavázat, či nikoli; dále 

zdůrazňuje, že o tom, která odvětví mají být do těchto ustanovení zahrnuta, musí ve všech 

případech rozhodováno spolu se sociálními partnery a v plné spolupráci s nimi; 

32. zdůrazňuje, že před přijetím jakýchkoliv nových závazků týkajících se globálního 

obchodu se službami musí Komise předložit obsáhlé posouzení dopadu všech stávajících 

režimů dohody GATS na hospodářství a pracovní trh od vstupu této dohody v platnost; 

vyzývá dále Komisi k tomu, aby co možná nejdříve předložila posouzení dopadu dohody 

TISA, co se týká pracovních podmínek, možných účinků z hlediska nespravedlivé 

hospodářské soutěže a jakéhokoli zhoršení situace v některých odvětvích v důsledku 

zvýšené konkurence ze třetích zemí. 
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