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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zastává názor, že vnitřní trh musí být upraven s cílem poskytovat služby obecného 
hospodářského zájmu v rámci všeobecného přístupu, vysoké kvality a dostupnosti; zastává 
názor, že návrh Komise není dostatečný, a vyslovuje politování nad tím, že neodkazuje na 
žádný legislativní návrh, a to s výjimkou koncesí a veřejných zakázek;

2. je zklamán tím, že chybí jakékoli návrhy na sociální služby; zastává názor, že tyto návrhy 
mají daleko k rámci kvality, který sliboval pan Barrosso;

3. žádá Komisi, aby zavedla jasně zformulované právní předpisy, které by definovaly 
sociální služby obecného zájmu na základě základních práv, a nikoli na základě 
hospodářských přínosů, posilovaly by zásady subsidiarity a místní samosprávy a stanovily 
vy, že na sociální služby obecného zájmu se nevztahují tržní pravidla;

4. požaduje, aby do všech příslušných právních předpisů pro jednotný trh byla zahrnuta 
závazná sociální doložka s cílem zajistit, aby předpisy pro hospodářskou soutěž 
respektovaly základní práva, a chránit a podporovat právo na kolektivní akci a právo na 
stávku v kontextu těchto čtyř svobod; požaduje zřízení zvláštní sociální komory 
Evropského soudního dvora, kde budou soudci specializovaní na oblast pracovního
a sociálního práva;

5. žádá revizi směrnice o vysílání pracovníků (96/71/ES1) s cílem chránit pracovní normy
a systémy průmyslových vztahů členských států, včetně kolektivního vyjednávání
a různých forem kolektivních akcí, a podporovat zásadu stejné odměny za práci stejné 
hodnoty místo pouhého odkazu na minimální sazby;

6. je přesvědčen, že jakákoli reforma důchodových systémů druhého pilíře by měla být 
zaměřena na posílení a doplnění prvního pilíře, čímž se zaručí odpovídající důchody; 
připomíná Komisi, že mnoho členských států používá dobře fungující systém prvního 
pilíře; naléhavě vyzývá Komisi, aby to vzala na vědomí a využila těchto příkladů jako 
hodnotících kritérií v celé EU;

7. vyzývá Komisi, aby vytvořila skutečně restrukturalizační strategii, která aktivně zapojí 
všechny zúčastněné strany, včetně pracovníků a jejich zástupců; zastává názor, že postup 
informování a konzultací se týká všech oblastí činnosti v rámci společnosti, strategických 
rozhodnutí a možností, které si společnost zvolí, a předpokládaného dopadu na 
zaměstnanost;

8. vítá záměr Komise zrevidovat směrnici o uznávání odborných kvalifikací (2005/36/ES2)
a zavést profesní průkaz, který by obsahoval alespoň informace o kvalifikaci, praxi
a splnění daňových povinností a přitom by dodržoval předpisy pro ochranu osobních 

                                               
1 Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 1.
2 Úř. věst. L 271, 16.10.2007, s. 18.
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údajů; navrhuje, aby se posoudila možnost kombinovat pas osobních dovedností
s profesním průkazem, aby tak a evropské úrovni existoval jednotný průkaz;

9. vítá návrhy, které podpoří inovativní potenciál sociální ekonomiky; upozorňuje na část 
sociální ekonomiky, která zahrnuje družstva, vzájemnostní společnosti, sdružení a nadace, 
která hraje zvláště cennou úlohu při vytváření udržitelné zaměstnanosti a růstu a při boji
s chudobou a sociálním vyloučením;

10. žádá, aby sociální ekonomika byla ve větší míře začleněna do vnitrostátních akčních plánů 
vytvořených pod dohledem WTO v oblasti sociálního začleňování, a aby byla sociální 
ekonomika více podporována strukturálními fondy a programy sociální inovace;

11. vítá iniciativu Komise k posílení řízení podniků se specifickým cílem zvýšit zapojení 
zaměstnanců a zlepšit transparentnost informací, které podniky poskytují, včetně odměn 
vedoucích pracovníků podniků; žádá soudržný přístup, který zahrnuje vytvoření vysokých 
minimálních standardů a podporuje právo na informace a konzultace pro zaměstnance
a jejich zástupce spolu s právy na zastoupení ve správní radě;


