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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. katsoo, että sisämarkkinoihin on tehtävä korjauksia, jotta yleistä taloudellista etua 
koskeville palveluille saadaan kehys, joka takaa yleisen saatavuuden, laadukkuuden ja 
kohtuuhintaisuuden; ei pidä komission ehdotusta riittävänä ja pitää valitettavana, että siinä 
viitataan säädösehdotuksiin ainoastaan käyttöoikeussopimusten ja julkisten hankintojen 
yhteydessä;

2. on pettynyt siihen, että sosiaalipalveluista ei ole annettu lainkaan ehdotuksia; katsoo, että 
nämä ehdotukset jäävät kauaksi José Manuel Barroson lupaamasta laatukehyksestä;

3. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön selkeää lainsäädäntöä, jossa määritellään yleistä 
taloudellista etua koskevat palvelut perusoikeuksien eikä talousnäkymien pohjalta, 
lujitetaan toissijaisuusperiaatetta ja paikallisen itsehallinnon periaatetta ja rajataan yleistä 
taloudellista etua koskevat palvelut markkinasääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle;

4. pyytää lisäämään kaikkiin asiaankuuluviin sisämarkkinasäädöksiin sitovan 
sosiaalilausekkeen, jotta varmistetaan, että kilpailusäännöt ovat perusoikeuksien mukaisia 
ja niillä suojellaan ja tuetaan työtaistelu- ja lakko-oikeutta neljän vapauden yhteydessä; 
vaatii, että unionin tuomioistuimeen perustetaan erityinen sosiaalijaosto, jonka tuomarit 
ovat erikoistuneet työ- ja sosiaalilainsäädäntöön;

5. kehottaa tarkistamaan työntekijöiden lähettämisestä annettua direktiiviä (96/71/EY1) siten, 
että suojellaan jäsenvaltioiden työnormeja ja työmarkkinasuhdejärjestelmiä, kuten 
työehtosopimuksia ja työtaistelutoimien eri muotoja, ja tuetaan 
samapalkkaisuusperiaatetta sen sijaan, että pelkästään viitataan vähimmäispalkkoihin;

6. katsoo, että toisen pilarin eläkejärjestelmiä uudistettaessa olisi pyrittävä lujittamaan ja 
täydentämään ensimmäistä pilaria, joka takaa riittävät eläkkeet; muistuttaa komissiota 
siitä, että monissa jäsenvaltioissa on käytössä toimiva ensimmäisen pilarin järjestelmä; 
kehottaa komissiota painokkaasti ottamaan tämän huomioon ja käyttämään näitä 
esimerkkejä tavoitteina kaikkialla EU:ssa;

7. kehottaa komissiota kehittämään todellisen rakenneuudistusstrategian, jossa kaikki 
sidosryhmät, myös työntekijät ja heidän edustajansa, ovat aktiivisesti mukana; katsoo, että 
tiedottaminen ja kuuleminen koskevat kaikkia yrityksen toiminta-aloja, yrityksen tekemiä 
strategisia päätöksiä ja valintoja sekä niiden työllisyysvaikutusten ennakointia;

8. pitää myönteisenä, että komissio aikoo tarkistaa ammattipätevyyden tunnustamista 
koskevaa direktiiviä (2005/36/EY2) ja että käyttöön otetaan ammattikortti, johon 
sisällytettäisiin – vähintäänkin – tietoja pätevyydestä, työkokemuksesta ja 

                                               
1 EYVL L 18, 21.1.1997, s. 1.
2 EUVL L 271, 16.10.2007, s. 18.
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verovelvollisuuden noudattamisesta kuitenkin henkilötietojen suojaa koskevia sääntöjä 
noudattaen; ehdottaa harkitsemaan osaamispassin ja ammattikortin yhdistämistä, jotta 
EU:n tasolla olisi käytössä vain yksi, yhtenäinen kortti;

9. pitää myönteisinä ehdotuksia, joilla tuetaan sosiaaliseen talouteen liittyvää 
innovaatiopotentiaalia; kiinnittää huomiota sosiaalisen talouden siihen osaan, johon 
kuuluvat osuuskunnat, keskinäiset yhtiöt, yhdistykset ja säätiöt ja jonka panos kestävän 
työllisyyden ja kasvun luomisessa sekä köyhyyden ja syrjäytymisen torjumisessa on 
erityisen arvokas;

10. pyytää ottamaan sosiaalisen talouden täydellisemmin osaksi WTO:n alaisuudessa 
laadittavia sosiaalista osallisuutta koskevia kansallisia toimintasuunnitelmia sekä 
antamaan sosiaaliselle taloudelle enemmän tukea rakennerahastojen ja sosiaalisiin 
innovaatioihin liittyvien ohjelmien kautta;

11. pitää myönteisenä hyvän hallintotavan lujittamista koskevaa komission aloitetta, jonka 
erityisenä tavoitteena on lisätä työntekijöiden osallistumista ja parantaa yritysten muun 
muassa johdon palkkioista antamien tietojen avoimuutta; kehottaa toimimaan 
johdonmukaisesti siten, että asetetaan korkeat vähimmäisvaatimukset ja edistetään 
työntekijöiden ja heidän edustajiensa tiedonsaanti- ja kuulemisoikeuksia sekä oikeutta 
osallistua johtokuntien toimintaan.


