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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. is van oordeel dat de interne markt een correctie behoeft om diensten van algemeen 
economisch belang in een kader van universele toegang, hoge kwaliteit en betaalbaarheid 
te verlenen; acht het Commissievoorstel niet toereikend en betreurt het dat het niet naar 
een wetgevingsvoorstel verwijst, behalve in verband met concessieovereenkomsten en 
aanbestedingen;

2. is teleurgesteld over het ontbreken van voorstellen over sociale diensten; is van oordeel 
dat deze voorstellen nog ver verwijderd zijn van het door de heer Barroso in het 
vooruitzicht gestelde kwaliteitskader;

3. vraagt de Commissie om een ondubbelzinnige wetgeving waarin sociale diensten van 
algemeen belang gedefinieerd worden op basis van fundamentele rechten en niet van 
economische vooruitzichten, die de beginselen van subsidiariteit en lokaal zelfbestuur 
versterkt en de sociale diensten van algemeen belang van de regels van de markt 
vrijwaart;

4. dringt aan op opneming van een bindende sociale clausule in alle relevante wetgeving 
voor de interne markt om te waarborgen dat de mededingingsregels de fundamentele 
rechten ongemoeid laten en het recht op collectieve maatregelen en het recht om te staken 
in de context van de vier vrijheden beschermen en handhaven;  wenst dat bij het Europese 
Hof van Justitie een bijzondere sociale kamer met in arbeidsrecht en sociaal recht 
gespecialiseerde rechters wordt ingesteld;

5. vraagt om herziening van de richtlijn betreffende de terbeschikkingstelling van 
werknemers (96/71/EG1) ter bescherming van de arbeidsnormen van de lidstaten en hun 
stelsels voor industriële betrekkingen, waaronder collectief onderhandelen en 
verschillende vormen van collectieve maatregelen, en waarbij wordt vastgehouden aan 
gelijke beloning voor gelijkwaardige arbeid en niet eenvoudig naar minimumtarieven 
verwezen wordt;

6. is van oordeel dat een hervorming van de tweede pijler-pensioenstelsels zich moet richten 
op een versterking en aanvulling van de eerste pijler, die adequate pensioenen garandeert; 
herinnert de Commissie eraan dat veel lidstaten over een goed functionerend eerste pijler-
stelsel beschikken; dringt er bij de Commissie op aan hiervan nota te nemen en deze 
voorbeelden als ijkpunten voor de gehele EU te benutten;

7. doet een beroep op de Commissie een werkelijke herstructureringsstrategie te ontwikkelen 
waarbij alle betrokkenen, ook werknemers en hun vertegenwoordigers, actief worden 
ingeschakeld; is van oordeel dat informatie- en raadplegingsprocedures van toepassing 
zijn op alle activiteitsgebieden binnen een bedrijf, de strategische beslissingen en keuzes 
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van dat bedrijf en de verwachte effecten daarvan voor de werkgelegenheid;

8. juicht het toe dat de Commissie voornemens is de richtlijn betreffende 
beroepskwalificaties (2005/36/EG1) te herzien en een beroepskaart in te voeren met 
minimaal informatie over kwalificaties, arbeidservaring en naleving van de 
belastingwetgeving, daarbij rekening houdend met de regelgeving voor de bescherming 
van persoonsgegevens; stelt voor te overwegen het vaardighedenpaspoort te combineren 
met de beroepskaart om tot één uniforme kaart op EU-niveau te komen;

9. is ingenomen met de voorstellen die het innovatiepotentieel van de sociale economie 
ondersteunen; vestigt de aandacht op de bijzonder waardevolle bijdrage aan het creëren 
van duurzame werkgelegenheid en groei en het bestrijden van armoede en uitsluiting van 
de onder meer als coöperaties, mutualiteiten, verenigingen en stichtingen optredende 
sociale economie;

10. wenst dat de sociale economie meer geïntegreerd wordt in de onder auspiciën van de 
WTO ontwikkelde actieplannen op het gebied van de sociale integratie en dat de sociale 
economie meer bevorderd wordt door middel van structurele financierings- en sociale 
innovatieprogramma’s;

11. is verheugd over het initiatief van de Commissie tot versterking van de corporate 
governance, met als specifiek doel een grotere betrokkenheid van de werknemers en een 
verbetering van de door bedrijven verstrekte informatie, ook van die over de beloning van 
het management;  roept op tot een coherente benadering waarbij strikte minimumnormen 
worden vastgesteld en informatie- en raadplegingsrechten voor de werknemers en hun 
vertegenwoordigers, alsmede het recht aan directievergaderingen deel te nemen, worden 
bevorderd. 
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