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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. uważa, że należy wprowadzić zmiany na rynku wewnętrznym, tak aby zapewnić 
powszechny dostęp, wysoką jakość i przystępność usług świadczonych w ogólnym 
interesie gospodarczym; jest zdania, że wniosek Komisji nie jest wystarczający, i wyraża 
ubolewanie, że nie zawiera on odniesień do żadnych innych wniosków ustawodawczych, 
z wyjątkiem zagadnień dotyczących koncesji i przetargów publicznych;

2. wyraża rozczarowanie z powodu braku propozycji na temat usług społecznych; uważa, że 
propozycje te są bardzo dalekie od ram jakości obiecywanych przez J.M. Barroso;

3. wzywa Komisję do wprowadzenia jasnych przepisów, które zdefiniują usługi świadczone 
w ogólnym interesie gospodarczym w oparciu o prawa podstawowe, a nie perspektywy 
ekonomiczne, umocnią zasady pomocniczości i samorządności i wyłączą te usługi z
zakresu stosowania zasad rynkowych;

4. domaga się włączenia wiążącej klauzuli społecznej do całego ustawodawstwa 
dotyczącego jednolitego rynku, tak aby zapewnić respektowanie praw podstawowych 
przez zasady konkurencji, a także chronić i stać na straży prawa do powództwa 
zbiorowego i prawa do strajku w kontekście czterech swobód; domaga się utworzenia 
izby społecznej w ETS, w której skład weszliby sędziowie specjalizujący się w prawie 
pracy i prawie socjalnym;

5. domaga się przeglądu dyrektywy o delegowaniu pracowników (96/71/WE1), tak aby 
chronić standardy pracy i systemy stosunków pracy, w tym negocjacje w sprawie umów 
zbiorowych i różne formy powództwa zbiorowego, a także utrzymać zasadę równej płacy 
za jednakową pracę zamiast zwykłego odwoływania się do stawek minimalnych;

6. uważa, że wszelkie reformy systemu emerytalnego w drugim filarze powinny być 
ukierunkowane na wzmocnienie i uzupełnienie pierwszego filaru, który gwarantuje 
odpowiednie emerytury; przypomina Komisji, że wiele państw członkowskich dysponuje 
dobrze funkcjonującym pierwszym filarem; domaga się, aby Komisja zapoznała się z tymi 
przykładami i wykorzystała je jako wzorce dla całej UE;

7. wzywa Komisję do opracowania strategii restrukturyzacji z prawdziwego zdarzenia, która 
włączy do działania wszystkich interesariuszy, w tym pracowników i ich przedstawicieli; 
jest zdania, że procedury dotyczące informacji i konsultacji są powiązane ze wszystkimi 
obszarami działalności w przedsiębiorstwie, decyzjami strategicznymi i wyborami 
podejmowanymi przez to przedsiębiorstwo oraz ich oczekiwanym wpływem na 
zatrudnienie;

8. z zadowoleniem przyjmuje zamiar przeprowadzenia przez Komisję przeglądu dyrektywy 
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o uznawaniu kwalifikacji zawodowych (2005/36/WE1) oraz wprowadzenia legitymacji 
zawodowej, która zawierałaby przynajmniej informacje na temat kwalifikacji, 
doświadczenia zawodowego i przestrzegania przepisów podatkowych, respektując 
jednocześnie zasady ochrony danych osobowych; proponuje, aby rozważyć możliwość 
połączenia paszportu umiejętności z legitymacją zawodową, tak aby stworzyć wspólną, 
jednolitą legitymację na szczeblu UE; 

9. z zadowoleniem przyjmuje propozycje wspierające innowacyjny potencjał ekonomii 
społecznej; zwraca uwagę na sektor ekonomii społecznej obejmujący spółdzielnie, 
towarzystwa wzajemne, stowarzyszenia i fundacje, który odgrywa szczególnie ważną rolę 
w tworzeniu zrównoważonego zatrudnienia i rozwoju oraz w zwalczaniu ubóstwa i 
wykluczenia społecznego;

10. domaga się szerszego włączenia ekonomii społecznej w krajowe plany działań 
opracowywane pod auspicjami WTO w dziedzinie integracji społecznej oraz większego 
wsparcia ekonomii społecznej za pomocą funduszy strukturalnych i programów 
innowacyjności społecznej;

11. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji mającą na celu rozwój ładu 
korporacyjnego, a w szczególności zwiększenie zaangażowania pracownika i poprawę 
przejrzystości informacji dostarczanych przez przedsiębiorstwa, w tym jawności 
wynagrodzeń kadry kierowniczej; domaga się spójnego podejścia, które obejmie 
ustanowienie wysokich norm minimalnych i promowanie praw pracowników i ich 
przedstawicieli w zakresie dostępu do informacji i konsultacji, wraz z prawem do udziału 
w procesie decyzyjnym.
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