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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по вътрешния 
пазар и защита на потребителите да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. счита, че вътрешният пазар се нуждае от промени, за да осигурява услуги от общ 
икономически интерес (УОИИ) в рамките на универсален достъп, високо качество и 
приемливи цени; счита, че предложението на Комисията не е достатъчно и изразява 
съжаление, че в него не се споменава никакво законодателно предложение, освен 
във връзка с концесиите и обществените поръчки;

2. изразява разочарование от липсата на предложения относно социалните услуги; 
счита, че предложенията са далеч от качествената рамка, обещана от г-н Barroso;

3. призовава Комисията да представи законодателство с ясно съдържание, което 
определя УОИИ въз основа на основните права, а не на икономическите 
перспективи, укрепва принципите на субсидиарност и местно самоуправление и 
изключва УОИИ от прилагането на пазарни правила;

4. изисква включването на задължителна социална клауза във всички съответни 
законодателни актове в областта на единния пазар с цел да се гарантира, че 
правилата на конкуренцията зачитат основните права и да се защитава и утвърждава 
правото на колективни действия и правото на стачка в контекста на четирите 
свободи; изисква създаването на специална социална камара на Съда на 
Европейския съюз, съставена от съдии, специализирани в трудовото и социалното 
право;

5. призовава за преразглеждане на Директивата относно командироването на 
работници (96/71/ЕО1) с цел да се защитят трудовите стандарти и системите на 
отношения в промишлеността на държавите-членки, включително колективното 
трудово договаряне и различните форми на колективни действия, както и да се 
потвърди принципът на еднакво заплащане за работа с еднаква стойност вместо 
просто да се прави препратка към минималните ставки;

6. счита, че всяка реформа на пенсионните системи от втория стълб следва да бъде 
насочена към укрепване и допълване на първия стълб, което гарантира адекватни 
пенсии; припомня на Комисията, че много държави-членки разполагат с добре 
функционираща система на първия стълб; настоятелно призовава Комисията да 
отчете това и да използва тези примери като референтни за целия ЕС;

7. призовава Комисията да разработи истинска стратегия за преструктуриране, която 
активно включва всички заинтересовани страни, в това число работниците и 
техните представители; счита, че процедурите на информиране и консултации се 
отнасят до всички области на дейност в едно дружество, стратегическите решения и 
избори на това дружество и предвиждането на техния ефект върху заетостта;
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8. приветства намерението на Комисията да преразгледа Директивата относно 
професионалните квалификации (2005/36/ЕО1) и въвеждането на трудова карта, 
която ще съдържа най-малкото информация относно квалификацията, трудовия 
опит и изпълнението на данъчните задължения, като спазва правилата за защита на 
личните данни; предлага да се разгледа възможността за комбиниране на паспорта 
на знанията и уменията с трудовата карта, така че да има единна, универсална карта 
на равнище ЕС;

9. приветства предложенията, подкрепящи новаторския потенциал на социалната 
икономика; насочва вниманието към частта от социалната икономика, включваща 
кооперативи, взаимоспомагателни дружества, сдружения и фондации, която играе 
особено ценна роля при създаването на устойчива заетост и растеж и води борба 
срещу бедността и изолацията;

10. изисква социалната икономика да бъде интегрирана по-цялостно в националните 
планове за действие, разработени под егидата на СТО в областта на социалната 
интеграция, и за по-силно насърчаване на социалната икономика чрез структурно 
финансиране и социални програми за новаторство;

11. приветства инициативата на Комисията за засилване на корпоративното управление 
с конкретната цел за засилване на участието на работниците и подобряване на 
прозрачността на информацията, предоставяна от дружествата, включително 
възнагражденията на ръководството; призовава за съгласуван подход, който 
включва определянето на високи базови стандарти и насърчаването на правото на 
информиране и консултации на работниците и техните представители, заедно с 
права за участие в ръководните органи.
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