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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής 
Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην πρόταση ψηφίσματος που θα εγκρίνει τις ακόλουθες προτάσεις:

1. φρονεί ότι η εσωτερική αγορά πρέπει να διορθωθεί, για να παρασχεθεί στις υπηρεσίες 
γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος (ΥΓΟΕ) ένα πλαίσιο καθολικής πρόσβασης, υψηλής 
ποιότητας και οικονομικά προσιτού χαρακτήρα· φρονεί ότι η πρόταση της Επιτροπής δεν 
αρκεί και εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι δεν περιέχει καμία αναφορά σε 
νομοθετικές προτάσεις, εκτός από αυτές που αφορούν τις συμβάσεις παραχώρησης και τις 
δημόσιες συμβάσεις·

2. εκφράζει απογοήτευση για την απουσία οποιωνδήποτε προτάσεων για τις κοινωνικές 
υπηρεσίες· φρονεί ότι οι προτάσεις αυτές απέχουν πολύ από το ποιοτικό πλαίσιο που έχει 
υποσχεθεί ο κ. Barroso· 

3. καλεί την Επιτροπή να προτείνει σαφή νομοθεσία, στην οποία να ορίζονται οι κοινωνικές 
υπηρεσίες κοινής ωφελείας (ΚΥΚΩ), με βάση τα θεμελιώδη δικαιώματα και όχι τις 
οικονομικές προοπτικές, να ενισχύονται οι αρχές της επικουρικότητας και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και να αποκλείονται οι ΚΥΚΩ από την εφαρμογή των κανόνων της 
αγοράς·

4. ζητεί την ενσωμάτωση δεσμευτικής κοινωνικής ρήτρας σε ολόκληρη τη σχετική 
νομοθεσία για την ενιαία αγορά, με στόχο να εξασφαλιστεί ότι οι κανόνες για τον 
ανταγωνισμό θα σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και να περιφρουρηθεί και να 
διατηρηθεί το δικαίωμα στη συλλογική δράση και το δικαίωμα στην απεργία στο πλαίσιο 
των τεσσάρων ελευθεριών· ζητεί τη σύσταση ειδικού κοινωνικού τμήματος του ΔΕΚ, με 
δικαστές ειδικευμένους στο εργατικό και κοινωνικό δίκαιο·

5. ζητεί αναθεώρηση της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων (96/71/EΚ1), με 
στόχο να προστατευθούν τα εργασιακά πρότυπα και τα συστήματα βιομηχανικών 
σχέσεων των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών διαπραγματεύσεων 
και των διαφόρων μορφών συλλογικής δράσης και να διατηρηθεί η αρχή της ίσης αμοιβής
για εργασία ίσης αξίας, αντί να αναφέρονται απλώς οι ελάχιστοι συντελεστές·

6. πιστεύει ότι οποιαδήποτε μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών συστημάτων του δεύτερου 
πυλώνα πρέπει να αποσκοπεί στην ενίσχυση και συμπλήρωση του πρώτου πυλώνα, ο 
οποίος εγγυάται επαρκείς συντάξεις· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι πολλά κράτη μέλη 
διαθέτουν εύρυθμα συστήματα του πρώτου πυλώνα· παροτρύνει την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη της το γεγονός αυτό και να χρησιμοποιήσει αυτά τα παραδείγματα ως κριτήρια 
αξιολόγησης σε ολόκληρη την ΕΕ·

7. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια γνήσια στρατηγική αναδιάρθρωσης, στην οποία να 
συμμετέχουν ενεργά όλοι οι ενδιαφερόμενοι παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των 
εργαζομένων και των αντιπροσώπων τους· φρονεί ότι οι διαδικασίες πληροφόρησης και 
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διαβούλευσης αφορούν όλους τους τομείς δραστηριότητας σε μια εταιρεία, τις 
στρατηγικές αποφάσεις και επιλογές που πραγματοποιεί αυτή η εταιρεία και την 
πρόβλεψη του αντίκτυπού τους στην απασχόληση·

8. εκφράζει επιδοκιμασία για την πρόθεση της Επιτροπής να αναθεωρήσει την οδηγία για τα 
επαγγελματικά προσόντα (2005/36/ΕΚ1) και για την καθιέρωση επαγγελματικής 
ταυτότητας που να περιέχει - τουλάχιστον - πληροφορίες σχετικά με τα προσόντα, την 
επαγγελματική εμπειρία και την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων και, 
ταυτόχρονα, να σέβεται τους κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων· 
προτείνει να εξετασθεί η δυνατότητα συνδυασμού του διαβατηρίου δεξιοτήτων με την 
επαγγελματική ταυτότητα, ούτως ώστε να υπάρχει ενιαία και ομοιόμορφη ταυτότητα σε 
επίπεδο ΕΕ·

9. εκφράζει επιδοκιμασία για τις προτάσεις που υποστηρίζουν το καινοτόμο δυναμικό της 
κοινωνικής οικονομίας· εφιστά την προσοχή στο τμήμα της κοινωνικής οικονομίας που 
περιλαμβάνει τους συνεταιρισμούς, τις ασφαλιστικές εταιρείες, τις ενώσεις και τα 
ιδρύματα και το οποίο διαδραματίζει ιδιαίτερα πολύτιμο ρόλο στα πεδία της δημιουργίας 
απασχόλησης και ανάπτυξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και του αποκλεισμού·

10. ζητεί να ενσωματωθεί η κοινωνική οικονομία σε πληρέστερο βαθμό στα εθνικά σχέδια 
δράσης που αναπτύσσονται υπό την αιγίδα του ΠΟΕ στον τομέα της κοινωνικής ένταξης 
και να προαχθεί περισσότερο η κοινωνική οικονομία μέσω προγραμμάτων διαρθρωτικής 
χρηματοδότησης και κοινωνικής καινοτομίας·

11. εκφράζει επιδοκιμασία για την πρωτοβουλία της Επιτροπής για ενίσχυση της εταιρικής 
διακυβέρνησης, με ειδικό στόχο την αύξηση της συμμετοχής των εργαζομένων και τη 
βελτίωση της διαφάνειας των πληροφοριών που παρέχουν οι επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των διευθυντικών στελεχών· ζητεί την υιοθέτηση 
συνεκτικής προσέγγισης που να περιλαμβάνει τη θέσπιση υψηλών ελάχιστων προτύπων 
και την προαγωγή των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των αντιπροσώπων τους στην 
πληροφόρηση και τη διαβούλευση, καθώς και των δικαιωμάτων συμμετοχής στις 
συνεδριάσεις των διοικητικών συμβουλίων.
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