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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. on seisukohal, et siseturg tuleb korrastada eesmärgiga osutada üldist majandushuvi 
pakkuvaid teenuseid, mis on kõigile kättesaadavad, kvaliteetsed ja taskukohased; on 
seisukohal, et komisjoni ettepanek ei ole rahuldav, ning avaldab kahetsust, et selles ei 
viidata ühelegi õigusakti ettepanekule peale nende, mis käsitlevad kontsessioone ja 
hankeid;

2. väljendab pettumust, et ei esitata ühtki ettepanekut sotsiaalteenuste kohta; on seisukohal, 
et esitatud ettepanekud on väga kaugel hr Barroso lubatud kvaliteediraamistikust;

3. kutsub komisjoni üles kehtestama selgepiirilisi õigusakte, milles üldist huvi pakkuvad 
sotsiaalteenused määratletaks pigem põhiõiguste kui majanduslike väljavaadete alusel, 
milles kindlustataks subsidiaarsuse ja kohaliku omavalitsuse põhimõtteid ning välistataks 
turureeglite kohaldamine üldist huvi pakkuvatele sotsiaalteenustele;

4. palub lisada kõigisse asjakohastesse ühtse turu õigusaktidesse siduva sotsiaalkaitse klausli 
eesmärgiga tagada põhiõiguste austamine konkurentsieeskirjades ning kaitsta ja säilitada 
kollektiivse tegutsemise õigust ja streigiõigust nelja vabaduse kontekstis; nõuab, et 
Euroopa Kohtu juurde luuaks eraldi sotsiaalasjade koda, kuhu kuuluksid kohtunikud, kelle 
erialaks on tööõigus ja sotsiaalõigus;

5. nõuab töötajate lähetamist käsitleva direktiivi 96/71/EÜ1 läbivaatamist eesmärgiga kaitsta 
liikmesriikide tööõigusalaseid eeskirju ja töösuhete süsteeme, sealhulgas 
kollektiivläbirääkimisi ja kollektiivse tegutsemise eri vorme, ning miinimummääradele 
viitamise asemel säilitada võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõte;

6. on seisukohal, et teise samba pensionisüsteemi mis tahes reformi eesmärgiks peaks olema 
esimese samba tugevdamine ja täiendamine, mis tagab piisava pensioni; tuletab 
komisjonile meelde, et paljudes liikmesriikides on olemas hästitoimiv esimese samba 
süsteem; nõuab tungivalt, et komisjon seda arvesse võtaks ja kasutaks olemasolevaid 
näiteid kogu ELis sihttasemetena;

7. kutsub komisjoni üles töötama välja tõelise ümberkorraldusstrateegia, millega kaasatakse 
aktiivselt kõik sidusrühmad, sealhulgas töötajad ja nende esindajad; on seisukohal, et 
teavitamis- ja konsulteerimiskord kehtib kõigi ettevõttesiseste tegevuste puhul, sealhulgas 
ettevõttes tehtud strateegilised otsused ja valikud ning nende eeldatav mõju tööhõivele;

8. kiidab heaks komisjoni kavatsuse vaadata läbi kutsekvalifikatsioonide direktiiv 
2005/36/EÜ2, ning sellise üleeuroopalise kutsekaardi kasutuselevõtu, mis sisaldaks 
vähemalt teavet kutsekvalifikatsiooni, töökogemuse ja maksukuulekuse kohta, vastates 
samas isikuandmete kaitse nõuetele; teeb ettepaneku kaaluda üleeuroopalise kutseoskuste 
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passi ja üleeuroopalise kutsekaardi ühendamist eesmärgiga kehtestada ELi tasandil 
üksainus ja ühtne kaart;

9. tervitab ettepanekuid, mis toetavad sotsiaalse ettevõtluse uuenduspotentsiaali; juhib 
tähelepanu sotsiaalse ettevõtluse sellele osale, mis hõlmab ühistuid, vastastikuseid 
ühinguid ja sihtasutusi ning millel on eriti oluline roll jätkusuutlikus tööhõives ja 
majanduskasvus ning võitluses vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega;

10. palub, et sotsiaalne ettevõtlus kaasataks täielikumalt riiklikesse tegevuskavadesse, mis 
töötatakse välja sotsiaalse kaasatuse valdkonnas WTO eestvedamisel, ning palub 
sotsiaalset ettevõtlust rohkem toetada struktuurifondide ja sotsiaaluuenduse kavade 
raames toimuva rahastamise abil;

11. tervitab komisjoni algatust ettevõtte juhtimiskultuuri parandamiseks, mille konkreetseks 
eesmärgiks on laiendada töötajate kaasamist ettevõtte haldamisse ja parandada ettevõtte 
esitatava teabe läbipaistvust, kaasa arvatud juhtkonna tasustamist käsitlev teave; nõuab 
ühtset lähenemisviisi, mis hõlmab kõrgete miinimumstandardite kehtestamist ning 
töötajate ja nende esindajate teavitamis- ja konsulteerimisõiguste ja juhatuse koosseisus 
osalemise õiguse edendamist.


