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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om det Indre Marked 
og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. er af den opfattelse, at det indre marked skal korrigeres, så der kan leveres tjenesteydelser 
af almen økonomisk interesse inden for rammer, der sikrer universel adgang, høj kvalitet 
og prisoverkommelighed; mener, at Kommissionens forslag ikke er tilstrækkeligt, og 
beklager, at der ikke henvises til nogen lovgivningsforslag, undtagen for så vidt angår 
koncessioner og offentlige indkøb;

2. er skuffet over fraværet af forslag vedrørende sociale tjenester; mener, at disse forslag 
ligger langt fra den kvalitetsramme, som Barroso havde lovet;

3. opfordrer Kommissionen til at indføre klare bestemmelser, der definerer socialydelser af 
almen interesse på grundlag af grundlæggende rettigheder snarere end økonomiske 
udsigter, styrker subsidiaritetsprincippet og lokalt selvstyre og udelukker socialydelser af 
almen interesse fra anvendelsen af markedsøkonomiske principper;

4. anmoder om optagelse af en bindende social klausul i al relevant lovgivning om det indre 
marked med henblik på at sikre, at konkurrencereglerne overholder de grundlæggende 
rettigheder, samt med henblik på at beskytte og opretholde retten til kollektive skridt og 
strejkeretten i forbindelse med de fire friheder; kræver, at der etableres en særlig afdeling 
for sociale spørgsmål ved Domstolen besat med dommere med speciale i arbejds- og 
socialret;

5. opfordrer til en revision af direktivet om udstationering af arbejdstagere (96/71/EF1) med 
henblik på at beskytte medlemsstaternes arbejdsmarkedsstandarder og 
arbejdsmarkedsrelationer, herunder kollektive forhandlinger og forskellige former for 
kollektive skridt, og opretholde princippet om lige løn for arbejde af samme værdi i stedet 
for blot at henvise til minimumssatser;

6. mener, at enhver reform af pensionssystemer under anden søjle bør sigte på at styrke og 
supplere første søjle, som sikrer tilstrækkelige pensioner; minder Kommissionen om, at 
mange medlemsstater har et velfungerende første søjle-system;  opfordrer Kommissionen 
til at tage dette til efterretning og bruge disse eksempler som benchmarks i hele EU;

7. opfordrer Kommissionen til at udvikle en egentlig omstruktureringsstrategi, som aktivt 
involverer alle parter, herunder arbejdstagerne og disses repræsentanter; mener, at 
informations- og høringsprocedurer vedrører alle aktivitetsområder i en given virksomhed, 
de strategiske beslutninger og valg, som dette selskab foretager, og forventninger til disses 
indvirkning på beskæftigelsen;

8. glæder sig over Kommissionens hensigt om at revidere direktivet om erhvervsmæssige 
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kvalifikationer (2005/36/EF1) og indførelsen af et erhvervspas, som som minimum skal 
indeholde oplysninger om kvalifikationer, erhvervserfaring og overholdelse af 
skattereglerne under iagttagelse af reglerne om beskyttelse af personoplysninger; foreslår, 
at det overvejes at kombinere kvalifikationspasset med erhvervspasset, så der findes et 
fælles, ensartet kort på EU-plan;

9. bifalder de forslag, som fremmer innovationspotentialet i den sociale økonomi; henleder 
opmærksomheden på den del af den sociale økonomi, som omfatter kooperativer, 
gensidige selskaber, foreninger og fonde, som spiller en særlig vigtig rolle for skabelsen af 
bæredygtig beskæftigelse og vækst samt for bekæmpelsen af fattigdom og udstødelse;

10. anmoder om, at den sociale økonomi integreres bedre i de nationale handlingsplaner, der 
udvikles i WTO-regi inden for social inklusion, og til større fremme af den sociale 
økonomi gennem strukturfinansiering og sociale innovationsprogrammer;

11. glæder sig over Kommissionens initiativ om styrkelse af corporate governance, navnlig 
med henblik på i højere grad at involvere de ansatte og forbedre gennemsigtigheden af 
oplysninger fra virksomheder, herunder om ledelsens vederlag; opfordrer til en 
sammenhængende strategi, der omfatter fastsættelse af høje minimumsstandarder og 
fremme af rettigheder vedrørende information og høring af arbejdstagerne og disses 
repræsentanter samt ret til deltagelse i bestyrelsesarbejde.

                                               
1 EUT L 271 af 16.10.2007, s. 18.


