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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. azon a véleményen van, hogy a belső piacot ki kell igazítani, hogy az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatások mindenki számára hozzáférhetőek, magas színvonalúak és 
megfizethetőek legyenek; azon a véleményen van, hogy a Bizottság javaslata nem 
elegendő, és sajnálja, hogy a koncessziók és a közbeszerzés kivételével nem tesz utalást 
jogalkotási javaslatra;

2. csalódott a szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos javaslatok elmaradása miatt; azon a 
véleményen van, hogy ezek a javaslatok nagyon távol vannak a Barroso úr által ígért 
minőségi kerettől;

3. felhívja a Bizottságot, hogy alkosson egyértelmű jogszabályt, amely az általános érdekű 
szociális szolgáltatásokat inkább az alapvető jogok, semmint a gazdasági szempontok 
alapján határozza meg, erősíti a szubszidiaritás és a helyi önkormányzatiság elvét, 
valamint kizárja az általános érdekű szociális szolgáltatásokat a piaci szabályok 
alkalmazása alól;

4. kötelező erejű szociális záradék belefoglalását kéri az egységes piacról szóló valamennyi 
fontos jogszabályba annak biztosítása céljából, hogy a versenyszabályok tiszteletben 
tartsák az alapvető jogokat, valamint a kollektív fellépéshez és a munkabeszüntetéshez 
való jog védelme és fenntartása céljából a négy alapvető szabadságjog keretében; külön 
szociális kollégium létrehozását kéri a Bíróságon belül olyan bírákkal, akik munkajogra és 
szociális jogra szakosodtak;

5. a munkavállalók kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv1 felülvizsgálatát kéri a 
tagállamok munkaügyi normáinak és szociális partnerek közötti kapcsolatrendszereinek –
beleértve a kollektív tárgyalást és a kollektív fellépés különböző formáit – védelme és a 
minimálbérre való egyszerű hivatkozás helyett az egyenlő munkáért egyenlő díjazás 
elvének fenntartása érdekében;

6. úgy véli, hogy a második pilléres nyugdíjrendszerek bármiféle átalakításának a megfelelő 
nyugdíjakat biztosító első pillér megerősítését és kiegészítését kell céloznia; emlékezteti a 
Bizottságot arra, hogy sok tagállamban jól működő első pilléres rendszer létezik; sürgeti a 
Bizottságot, hogy ezt vegye figyelembe és használja fel mintaként ezeket a példákat az 
EU-n belül;

7. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki valódi szerkezetátalakítási stratégiát, amely 
tevékenyen bevon valamennyi érintett felet, beleértve a munkavállalókat és képviselőiket 
is; azon a véleményen van, hogy a tájékoztatási és konzultációs eljárások hozzátartoznak a 
vállalatokon belüli valamennyi tevékenységi területhez, a vállalat által hozott stratégiai 
döntésekhez és választásokhoz és azok foglalkoztatásra gyakorolt hatásának előzetes 
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értékeléséhez;

8. üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy felülvizsgálja a szakmai képesítések 
elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelvet1, továbbá üdvözli egy olyan szakmai kártya 
bevezetését, amely a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok betartása mellett –
a legminimálisabb esetben – adatokat tartalmazna a képesítésekről, a munkatapasztalatról 
és az adózási szabályok betartásáról; javasolja az egyéni készségekről szóló útlevél és a 
szakmai kártya egyesítésének megfontolását, hogy uniós szinten egyetlen egységes kártya 
létezzen;

9. üdvözli a szociális gazdaság innovációs tartalékának támogatására irányuló javaslatokat; 
felhívja a figyelmet a szociális gazdaság azon részére, amely a szövetkezeteket, kölcsönös 
önsegélyező társaságokat, egyesületeket és alapítványokat foglalja magában, és amely 
különösen értékes szerepet játszik a fenntartható foglalkoztatás és növekedés 
megteremtésében, valamint a szegénység és a kirekesztés elleni küzdelemben;

10. kéri a szociális gazdaság nagyobb fokú bevonását a WTO égisze alatt a társadalmi 
befogadás terén kidolgozott nemzeti cselekvési tervekbe, továbbá a szociális gazdaság 
erőteljesebb előmozdítását strukturális támogatások és szociális innovációs programok 
révén;

11. üdvözli a Bizottság azon kezdeményezését, hogy erősíti a vállalatirányítást azzal a kiemelt 
céllal, hogy növelje a munkavállalók bevonását és javítsa a vállalkozások által nyújtott 
tájékoztatás átláthatóságát, többek között a vezetők javadalmazásának vonatkozásában is; 
következetes megközelítést kér, amely kiterjed magas minimumnormák megállapítására 
és a munkavállalók és képviselőik tájékoztatási és konzultációs jogának, valamint a 
döntésekben való részvételi jogának előmozdítására.
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