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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. mano, jog vidaus rinką reikia pakoreguoti, kad visuotinės ekonominės svarbos paslaugos 
būtų teikiamos užtikrinant visuotinę prieigą, aukštą kokybę ir prieinamumą;  mano, kad 
Komisijos pasiūlymas nėra pakankamas ir apgailestauja, kad jame nepateikiama nuoroda į 
jokį teisėkūros pasiūlymą, išskyrus nuolaidų ir viešųjų pirkimų srityje;

2. yra nusivylęs pasiūlymų dėl socialinių paslaugų nebuvimu; mano, kad šie pasiūlymai toli 
gražu neatitinka J. M. Barroso pažadėtos kokybės sistemos;

3. ragina Komisiją parengti aiškiai apibrėžtus teisės aktus, pagal kuriuos, remiantis veikiau 
pagrindinėmis teisėmis, o ne ekonominėmis perspektyvomis, apibrėžiamos visuotinės 
svarbos socialinės paslaugos, stiprinami subsidiarumo ir vietos savivaldos principai ir 
visuotinės svarbos socialinėms paslaugoms netaikomos rinkos taisyklės;

4. ragina į visus susijusius bendros rinkos teisės aktus įraukti privalomą socialinę išlygą 
siekiant užtikrinti, kad taikant konkurencijos taisykles būtų gerbiamos pagrindinės teisės, 
ir atsižvelgiant į keturias laisves apsaugoti ir išlaikyti kolektyvinių veiksmų teisę ir teisę 
streikuoti; ragina sukurti specialius socialinių bylų rūmus Europos Teisingumo Teisme, 
kuriuose dirbtų teisėjai, kurie yra darbo ir socialinės teisės specialistai;

5. ragina persvarstyti Darbuotojų komandiravimo direktyvą (96/71/EB1) siekiant apsaugoti 
valstybių narių darbo standartus ir darbo santykių sistemas, įskaitant kolektyvines derybas 
ir skirtingas kolektyvinių veiksmų formas, ir išsaugoti vienodo užmokesčio už vienodos 
vertės darbą principą, o ne paprasčiausiai nurodyti minimalius tarifus;

6. mano, kad bet kokia antrosios pakopos pensijų sistemos reforma turėtų būti siekiama 
stiprinti ir papildyti pirmąją pakopą, pagal kurią užtikrinamos tinkamos pensijos; primena 
Komisijai, kad daugelis valstybių narių turi gerai veikiančią pirmosios pakopos sistemą; 
primygtinai ragina Komisiją atsižvelgti į tai ir pasinaudoti šiais pavyzdžiais kaip 
lyginamaisiais standartais ES; 

7. ragina Komisiją sukurti tikrą pertvarkymo strategiją, pagal kurią būtų veiksmingai 
įtraukiamos visos suinteresuotosios šalys, įskaitant darbuotojus ir jų atstovus; mano, kad 
informavimo ir konsultavimo procedūros turėtų būti numatytos visose įmonės veiklos 
srityse, priimant tos įmonės strateginius sprendimus ir darant pasirinkimus ir numatant jų 
poveikį užimtumui;

8. palankiai vertina Komisijos ketinimą persvarstyti Profesinių kvalifikacijų direktyvą 
(2005/36/EB2) ir įvesti profesinį pažymėjimą, kuriame atsižvelgiant į asmens duomenų 
apsaugos taisykles būtų pateikta bent jau informacija apie kvalifikacijas, darbo patirtį ir 
mokestinių prievolių vykdymą; siūlo apsvarstyti įgūdžių paso derinimą su profesiniu 
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pažymėjimu, kad ES lygmeniu egzistuotų vienas bendras pažymėjimas;

9. palankiai vertina pasiūlymus remti socialinės ekonomikos inovacinį potencialą; atkreipia 
dėmesį į socialinės ekonomikos dalį, apimančią kooperatyvus, savidraudos draugijas, 
asociacijas ir fondus, kurie atlieka ypač vertingą vaidmenį kuriant tvarų užimtumą ir 
augimą ir kovojant su skurdu ir atskirtimi; 

10. ragina socialinę ekonomiką labiau integruoti į nacionalinius veiksmų planus, remiant PPO 
parengtus socialinės įtraukties srityje, ir teikiant struktūrinį finansavimą bei rengiant 
socialinių naujovių programas labiau skatinti socialinę ekonomiką; 

11. palankiai vertina Komisijos iniciatyvą stiprinti įmonių valdymą siekiant konkretaus tikslo 
labiau įtraukti darbuotojus ir gerinti įmonių teikiamos informacijos, įskaitant vadovų 
atlyginimus, skaidrumą; ragina taikyti nuoseklų metodą, kuris be tarybų ir valdybų 
dalyvavimo teisių apima aukštų minimalių standartų nustatymą ir darbuotojų bei jų 
atstovų teisės į informaciją ir konsultacijas skatinimą.


