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PASIŪLYMAI 

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą į 

savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. pabrėžia, kad svarbu, jog TISA susitarimą pasirašiusios šalys visapusiškai ir veiksmingai 

ratifikuotų, įgyvendintų aštuonias svarbiausias TDO konvencijas ir užtikrintų jų vykdymą; 

ragina TISA susitarimą pasirašiusias šalis laikytis kitų tinkamų TDO konvencijų, 

susitarimų ir JT rezoliucijų bei jas propaguoti, įskaitant Darbo išlygų Konvenciją (C94), 

Deramo darbo darbotvarkę ir Tarptautinę konvenciją dėl visų darbuotojų migrantų ir jų 

šeimos narių teisių apsaugos, bet jomis neapsiribojant; 

2. ragina, kad nuostatomis būtų užtikrinamas TDO ir kitų standartų vykdymas; mano, kad į 

visus būsimus susitarimus dėl prekybos paslaugomis privalo būti įtraukta sąlyga dėl 

kontrolės ir vykdymo užtikrinimo mechanizmų siekiant atgrasinti įmones nuo darbo ir 

socialinių teisių, įskaitant kolektyvinius susitarimus, pažeidimo ir užkirsti tam kelią; kilus 

ginčams dėl darbo nuostatų, ragina tokius ginčus spręsti taikant ginčų sprendimo 

mechanizmus, įskaitant galimybę taikyti sankcijas, deramai atsižvelgiant į TDO priežiūros 

organus; 

3. ragina imtis veiksmų siekiant užtikrinti, kad TISA būtų teisingai ir svariai prisidedama 

prie darbo vietų kūrimo ir nustatyti plataus užmojo prekybos paslaugomis standartai, kurie 

apimtų pagrindines 21-ojo amžiaus problemas, t. y. nuolatinę užimtumo krizę kai kuriose 

valstybėse narėse, didėjančią nelygybę, jaunimo nedarbą ir kitas socialines problemas, ir 

skatinti didesnį darbo ir aplinkos apsaugos standartų apsaugos lygį, kovoti su visų formų 

socialiniu dempingu, taip pat užtikrinti, kad būtų laikomasi diskriminacijos draudimo; 

4. atkreipia dėmesį į tai, kad paslaugų sektorius yra svarbus ES ekonomikai, nes jis sudaro 

70 proc. ES ekonominės veiklos ir jame sukuriama 90 proc. naujų darbo vietų; kartu 

pripažįsta, kad 90 proc. pasaulinio ekonomikos augimo vyksta už ES ribų, taigi pabrėžia, 

kad sutartį pasirašiusioms šalims itin svarbu užtikrinti galimybes patekti į naujas rinkas, o 

paslaugų teikėjams užtikrinti teisingas, nediskriminacines ir vienodas sąlygas; primena, 

kad paslaugų sektorius labai svarbus ES kuriant aukštos kvalifikacijos reikalaujančias 

darbo vietas; pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad būtų išnaudotos susitarimo teikiamos 

galimybės skatinti darbo vietų kūrimą ES; mano, kad juo taip pat turi būti užtikrinama, 

kad būtų sugriežtinti ir pagerinti nustatyti standartai siekiant, kad jie būtų geriau pritaikyti 

daugiašaliam lygmeniui; 

5. šiuo atžvilgiu pabrėžia, kad pasirašius subalansuotą susitarimą atsivers didelės tvaraus ir 

įtraukaus augimo ir naujų aukštos kvalifikacijos reikalaujančių darbo vietų kūrimo 

galimybės; tikisi, kad bus atsižvelgta į konkrečias kliūtis, su kuriomis susiduria MVĮ, ypač 

dėl to, kad jos sukuria daugiausia darbo vietų; 

6. pabrėžia, kad kartu su TISA teikiamomis galimybėmis tarptautinti Europos įmones turi 

būti vykdoma reali darbuotojų prisitaikymo prie šios naujos aplinkos politika; pabrėžia, 

kad ES numatė finansavimo mechanizmus, kurie galėtų padėti vykdyti šiuos pokyčius, 

pvz., naudojant Europos socialinį fondą; 

7. reikalauja užtikrinti, kad Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas nedelsiant būtų 
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informuojamas, jei bet kokios galutinio TISA nuostatos keltų grėsmę šių sričių 

standartams ar jiems būtų prieštaringos, taip siekiant sudaryti sąlygas diskusijoms ir 

sprendimų priėmimui; 

8. pabrėžia, kad didėjant judumui kartu turi būti nustatyti aukšti socialiniai ir darbo 

standartai, kad būtų užtikrinta darbuotojų apsauga nuo išnaudojimo; yra ypač susirūpinęs 

dėl sudėtingų tarpvalstybinių subrangos grandinių poveikio, nes per jas labai sunku 

užtikrinti atitiktį ir ją prižiūrėti; pabrėžia, kad darbo inspekcijų ir profesinių sąjungų 

vaidmuo labai svarbus užkertant kelią piktnaudžiavimams ir juos stebint; ragina užtikrinti 

veiksmingesnę tarpvalstybinę prieigą prie duomenų ES teritorijoje; 

9. taigi ragina Komisiją pasiūlyti ES teisės aktų, kuriais būtų užtikrinama atsakomybė, visų 

pirma ilgose subrangos grandinėse, ir mano, kad tokia atsakomybė taip pat privalo būti 

taikoma trečiųjų šalių įmonėms, užtikrinant jos laikymąsi; 

10. pabrėžia, kad darbo inspekcijos susiduria su ypatingais sunkumais stebėdamos bendroves, 

kuriose įdarbinti darbuotojai migrantai ir komandiruoti darbuotojai iš ES ir trečiųjų šalių; 

šiuo atžvilgiu primygtinai ragina valstybes nares įdarbinti daugiau darbo inspektorių bei 

skirti jiems daugiau lėšų, siekiant vieno darbo inspektoriaus 10 000 darbuotojų tikslo, kurį 

rekomendavo TDO; 

11. ragina Komisiją siekti socialinio tikslo, kurį ji nusistatė per derybas dėl TISA, iškeldama 

su darbu susijusią sąlygą; primena, kad siekiant paslaugų kokybės turi būti užtikrinto 

Europos ir nacionalinio lygmenų socialinių ir darbo teisės aktų nuostatos, taip pat 

kolektyvinės sutartys ir socialiniai standartai; primena, kad neturi būti pakenkta valstybių 

narių ir, jei tinkama, ES socialinei ir užimtumo politikai ir darbo sąlygoms; 

12. taigi ragina darbo standartų nelaikyti netarifinėmis ir techninėmis kliūtimis ir įtraukti 

socialinius partnerius į bendradarbiavimo reguliavimo srityje procesą užtikrinant 

atstovavimo pusiausvyrą, taip pat užtikrinti, kad bendradarbiaujant reguliavimo srityje 

nebūtų apribota vyriausybių ir Europos Parlamento teisė priimti teisės aktus vadovaujantis 

viešuoju interesu ir reguliavimas nebūtų švelninamas arba nebūtų mažinami darbo 

standartai, įskaitant sveikatos ir saugos standartus; 

13. mano, kad visiems darbuotojams, nepriklausomai nuo jų buveinės šalies, darbo vietoje turi 

būti užtikrintos tokios pat teisės ir įdarbinimo sąlygos, kaip ir tos šalies piliečiams; be to 

mano, kad į visus būsimuosius prekybos paslaugomis susitarimus privalo būti įtraukta 

sąlyga, neleidžianti bendrovėms nepaisyti teisės imtis kolektyvinių veiksmų ar tokią teisę 

pažeisti per derybas dėl kolektyvinių sutarčių ir per darbo ginčus naudojantis darbuotojais 

iš trečiųjų šalių; 

14. laikantis SESV 14 ir 106 straipsnių ir ES sutarties 26 protokolo, ragina imtis veiksmų, 

siekiant iš susitarimo išbraukti dabartines ir būsimas visuotinės svarbos paslaugas ir 

visuotinės ekonominės svarbos paslaugas (įskaitant vandens tiekimo, sveikatos priežiūros, 

socialines paslaugas, socialinio saugumo sistemas ir švietimo paslaugas, bet jomis 

neapsiribojant), užtikrinti, kad Europos, nacionalinės ir vietos valdžios institucijos 

išlaikytų visišką teisę nustatyti, patvirtinti, toliau taikyti arba panaikinti bet kokias 

priemones, susijusias su viešųjų paslaugų užsakymu, teikimo organizavimu, finansavimu 

ir teikimu, taikyti šią išimtį, neatsižvelgiant į tai, kaip teikiamos ir finansuojamos 

viešosios paslaugos, ir užtikrinti, kad socialinės apsaugos sistemos būtų išbrauktos iš 
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derybų; 

15. taip pat reikalauja negrįžtamumo ir sustabdymo išlygų netaikyti įsipareigojimams 

patekimo į rinką srityje ir nacionalinio režimo klausimu; 

16. prašo Komisijos užtikrinti, kad skiriant viešojo pirkimo sutartis, būtų galima taikyti 

ekologinius ir socialinius kriterijus, įskaitant lyčių lygybės kriterijų; primygtinai tvirtina, 

kad prekybos susitarimai jokiomis aplinkybėmis neturėtų daryti poveikio Viešųjų pirkimų 

direktyvos nuostatoms, kuriomis užtikrinamas darbo teisės aktų vykdymas ir 

perkančiosioms organizacijoms sudaromos galimybės taikyti specifines nuostatas, 

susijusias su tam asmeniui tiesiogiai teikiamomis socialinėmis, sveikatos priežiūros ir 

kitomis paslaugomis; primena Komisijai apie tai, kad paslaugų koncesijos reguliavimas 

daugeliui yra labai jautrus klausimas ir tai, kad reikia išsaugoti politinę erdvę, kad būtų 

galima taisyti nesėkmingus viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės modelius; 

17. mano, kad vykdant derybas dėl tolesnio ES tarpvalstybinių paslaugų liberalizavimo turėtų 

būti taikomos ir socialinės apsaugos priemonės, pvz., minimalių pajamų schemos, 

atsižvelgiant į nacionalinę praktiką, ir vykdomas ES masto bendradarbiavimas, kad būtų 

išlaikytos darbo sąlygos pagal atitinkamus šalies, kurioje teikiamos paslaugos, taigi ir 

atliekamas darbas, darbo ir socialinius teisės aktus ir kolektyvines sutartis; mano, kad tai 

turėtų būti daroma nepažeidžiant palankesnių taikytinų siunčiančiosios šalies teisės 

aktuose ar sutartyse numatytų nuostatų; 

18. mano, kad neturi būti kenkiama vyriausybių pajėgumui patvirtinti socialiniu ir ekologiniu 

požiūriu atsakingą paslaugų viešųjų pirkimų politiką, todėl visuose susitarimuose turi būti 

laikomasi TDO konvencijos Nr. 94 dėl darbo išlygų viešųjų pirkimų sutartyse; 

19. ragina ES institucijas pradėti nepriklausomą išsamų socialinio poveikio vertinimo tyrimą 

ir jame išnagrinėti galimą TISA poveikį socialinei ir užimtumo padėčiai ES ir kitose 

susitarimo šalyse, įskaitant paslaugų tinkamumą, įperkamumą, kokybę, prieinamumą ir 

tai, ar užtikrinamos nediskriminacinės lygios galimybės gauti visuotinės svarbos 

paslaugas ir visuotinės ekonominės svarbos paslaugas; ragina viešai skelbti su galimu 

susitarimu susijusias nuolat atnaujinamas statistines prognozes apie galimai prarandamas 

ir naujai kuriamas darbo vietas, kad Komisija galėtų laiku įsikišti ir paremti paveiktus 

regionus arba valstybes nares; taip pat, siekiant išvengti bet kokių pažeidimų, turėtų būti 

taikoma kontrolės sistema; 

20. mano, kad ES turėtų prisiimti labai ribotus įsipareigojimus dėl bet kokių būsimų nuostatų 

pagal dabartinį GATS 1-ąjį paslaugų teikimo būdą, kad nebūtų padaryta žalos ES 

aukštiems darbo standartams ir sąlygoms teikiant paslaugas iš trečiųjų šalių, ypač turint 

mintyje IRT sektorių; 

21. reglamentavimo kliūtys turėtų būti sumažintos siekiant užtikrinti, kad aukštos 

kvalifikacijos darbuotojų judumas teiktų naudą ne tik Europos įmonėms, bet ir Europos 

darbuotojams; pakartoja, jog svarbu užtikrinti, kad TISA jokiomis aplinkybėmis neleistų 

taikyti užimtumo ir socialinių standartų, įskaitant standartus dėl darbuotojų 

komandiravimo; 

22. primena, kad TISA numatytos sąlygos, susijusios su transporto sektoriumi, neturėtų kenkti 

šio sektoriaus Europos darbuotojams; ragina Komisiją nustatyti aiškius apribojimus 
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kabotažo klausimu siekiant užkirsti kelią socialiniam dempingui; 

23. prašo į priedą dėl 4-ojo paslaugų teikimo būdo įtraukti aiškią darbuotojų apibrėžtį; 

24. mano, kad susitarimu turi būti visapusiškai gerbiama jį pasirašiusiosios šalies teisė 

pakeisti arba išbraukti elementą iš savo sąrašo, kaip numatyta GATS reglamento XXI 

straipsnyje; tikisi, kad susitarime, ypač priede dėl 4-ojo paslaugų teikimo būdo, bus 

numatytos nuostatos, neleidžiančios darbuotojams užsieniečiams taikyti išnaudotojiškų 

darbo santykių, ir saugos sąlyga, suteikianti galimybę TISA nariams taikyti reikiamas 

apsaugos priemones, jei šalyje atsiras spaudimas darbo užmokesčiui, bus kenkiama tos 

šalies darbuotojų teisėms arba bus pažeisti kiti standartai, dėl kurių buvo susitarta; 

25. ragina imtis tolesnių veiksmų siekiant atverti viešųjų pirkimų rinką visose dėl TISA 

besiderančiose šalyse; pabrėžia, kad norint skirti sutartis, įmonės privalo laikytis 

pagrindinių TDO darbo ir socialinių standartų; mano, kad sutartys turėtų būti skiriamos 

remiantis ne vien kaina, tačiau šios priemonės negali veikti kaip tam tikros prekybos 

kliūtys; 

26. ypatingą dėmesį atkreipia į Komisijos pastangas derybas padaryti kiek įmanoma 

skaidresnes; tačiau ragina laikantis Europos ombudsmeno rekomendacijų dėl TPIP toliau 

dėti ir stiprinti nuolatines pastangas siekiant padidinti derybų skaidrumą, šiuo tikslu 

nedelsiant paskelbiant visus su TISA susijusius dokumentus; ragina imtis priemonių 

siekiant sustiprinti nuolatinį ir skaidrų bendradarbiavimą su nacionaliniais parlamentais ir 

visomis atitinkamomis valstybių narių ministerijomis; pabrėžia suinteresuotųjų subjektų, 

pilietinės visuomenės organizacijų ir socialinių partnerių ir jų ekspertinių žinių svarbą ir 

ragina Komisiją ir valstybes nares su jais užmegzti ryšius ir glaudžiai bendradarbiauti 

vedant TISA derybas, ypač atsižvelgiant į galimas pasekmes, kurias bet koks prekybos 

paslaugomis susitarimas gali turėti darbo rinkoje; ragina visus suinteresuotuosius 

subjektus aktyviai dalyvauti derybų procese ir siūlyti iniciatyvas, teikti rūpimus ir 

probleminius klausimus ir atitinkamą informaciją derybininkams ir primygtinai ragina 

Komisiją geriau atsižvelgti į socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės įnašą; 

27. mano, kad ir toliau būtina palikti šalims galimybę atlikti ekonominių poreikių analizę; 

28. apgailestauja, kad prieš patvirtindama įgaliojimus Taryba nesikonsultavo su Parlamentu; 

mano, kad taip prarasta proga užtikrinti, kad derybos būtų kuo demokratiškesnės, ir nuo 

pat pradžių į procesą įtraukti tuos subjektus, kuriems TISA gali daryti didžiausią poveikį; 

29. apgailestauja, kad šiuo metu nėra jokios fizinių asmenų judėjimo (4-asis paslaugų teikimo 

būdas) pagal jau taikomą Bendrąjį susitarimą dėl prekybos paslaugomis (GATS) statistikos ar 

susijusių duomenų; atkreipia dėmesį į ketinimą į TISA įtraukti panašų skyrių; pabrėžia, kad 

svarbi šios kategorijos paslaugų teikėjų stebėsena, kad būtų galima stebėti piktnaudžiavimus ir 

darbuotojų iš trečiųjų šalių išnaudojimą; ragina Komisiją skubiai palyginti ir pateikti 

informaciją apie paslaugų teikėjų skaičių ir rūšį, įskaitant jų buvimo šalyje trukmę, kai į ES 

atvykstama pagal GATS 4-ąjį paslaugų teikimo būdą; pabrėžia, kad bet kokios būsimos 4-ojo 

paslaugų teikimo būdo nuostatos privalo būti taikomos tik aukštos kvalifikacijos 

specialistams, t. y. asmenims, turintiems universitetinį ar lygiavertį magistro laipsnį, 

einantiems vadovaujamąsias pareigas, ir jų buvimo ES trukmė turi būti skirta konkrečiam 

tikslui, trukti gerai apibrėžtą, ribotą laikotarpį ir reglamentuojama pagal tikslias sąlygas; 
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30. be to, ragina ES direktyva suderinti ir stebėti trečiųjų šalių individualių paslaugų teikėjų, 

atvykstančių į ES pagal šias nuostatas, srautą, kad būtų galima nustatyti individualių paslaugų 

teikėjų atvykimo ir gyvenimo sąlygas; 

31. pabrėžia, kad valstybės narės privalo išlaikyti visišką savarankiškumą, spręsdamos, ar 

įsipareigoti laikytis bet kokių būsimų 4-ojo paslaugų teikimo būdo nuostatų; taigi 

pabrėžia, kad bet kokie į šias nuostatas įtraukti sektoriai turi būti nustatyti kartu su 

socialiniais partneriais ir visapusiškai su jais bendradarbiaujant; 

32. pabrėžia, kad, prieš prisiimdama bet kokius naujus įsipareigojimus pasaulinės prekybos 

paslaugomis srityje, Komisija privalo pateikti platų visų dabartinių GATS paslaugų 

teikimo būdų poveikio ekonomikai ir darbo rinkai, padaryto nuo GATS įsigaliojimo, 

vertinimą; be to, ragina Komisiją kiek įmanoma greičiau pateikti TISA poveikio 

vertinimą, jame išnagrinėjant darbo sąlygas, galimas nesąžiningos konkurencijos 

pasekmes ir galimą bet kokį tam tikrų sektorių nykimą dėl padidėjusios trečiųjų šalių 

konkurencijos. 



 

PE567.760v02-00 8/8 AD\1080496LT.doc 

LT 

GALUTINIO BALSAVIMO NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE REZULTATAI 

Priėmimo data 3.12.2015    

Galutinio balsavimo rezultatai +: 

–: 

0: 

38 

11 

0 

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 

nariai 

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara 

Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, 

Ole Christensen, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta 

Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka 

Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jérôme 

Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique 

Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, 

Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne 

Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Ulrike Trebesius, 

Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská 

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 

pavaduojantys nariai 

Lynn Boylan, Mircea Diaconu, Tania González Peñas, Paloma López 

Bermejo, Csaba Sógor, Monika Vana, Flavio Zanonato 

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 

pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 

dalis) 

Diane James, Martina Michels, Estefanía Torres Martínez 

 
 


