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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão do Mercado Interno e da 
Protecção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Considera que cumpre corrigir o mercado interno, para que os SIEG sejam prestados num 
quadro de acesso universal, elevada qualidade e acessibilidade financeira; entende que a 
proposta da Comissão não e suficiente e lamenta que não faça referência a qualquer 
proposta legislativa, excepto no respeitante às concessões e aos contratos públicos;

2. Manifesta a sua decepção face à ausência de quaisquer propostas relativas aos serviços 
sociais; entende que estas propostas estão muito aquém do quadro de qualidade prometido 
por José Manuel Barroso; 

3. Exorta a Comissão a adoptar disposições regulamentares precisas que definam os SSIG 
mais com base nos direitos fundamentais do que nas perspectivas económicas, reforce os 
princípios da subsidiariedade e da autonomia local e isentem os SSIG da aplicação das 
regras de mercado;

4. Exorta à inclusão de uma cláusula social vinculativa em todas as disposições 
regulamentares relativas ao mercado único, tendo em vista garantir que as regras da
concorrência respeitam os direitos fundamentais, bem como assegurar o respeito do 
direito de acção colectiva e do direito à greve no contexto das quarto liberdades; requer a 
instituição de uma câmara social especial no THE, composta por juízes especialistas em 
direito laboral e social;

5. Exorta a uma revisão da Directiva relativa ao destacamento de trabalhadores (96/71/CE1), 
tendo em vista salvaguardar as normas laborais e os sistemas de relações industriais dos 
Estados-Membros, incluindo a negociação colectiva e as diferentes formas de acção 
colectiva, e respeitando o princípio da igualdade de remuneração para trabalho de valor 
igual, de preferência à simples referência a taxas mínimas;

6. Entende que qualquer reforma dos sistemas de pensões do segundo pilar deve ter por 
objectivo reforçar e complementar o primeiro pilar, que garante pensões adequadas; 
recorda à Comissão que muitos Estados-Membros dispõem de um sistema funcional do 
primeiro pilar; insta a Comissão a registar este facto e a fazer uso destes exemplos 
enquanto indicadores em toda a UE;

7. Exorta a Comissão a desenvolver uma genuína estratégia de reestruturação que envolva 
activamente todos os interessados, incluindo os trabalhadores e seus representantes; 
entende que os processos de informação e consulta dizem respeito a todas as áreas de 
actividade das empresas, às respectivas decisões estratégicas e opções e à previsão do seu 
impacto no emprego;

8. Congratula-se com a intenção da Comissão de rever a Directiva relativa às qualificações 
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profissionais (2005/36/CE1), bem como com a introdução de uma carteira profissional que 
contenha – no mínimo - informações sobre as qualificações, a experiência profissional e o 
cumprimento das obrigações fiscais, na observância da regulamentação aplicável à 
protecção dos dados pessoais; propõe que seja considerada a possibilidade de combinar o 
passaporte das competências com a carteira profissional, para que haja um cartão único e 
uniforme a nível da UE;

9. Acolhe favoravelmente as propostas em apoio do potencial de inovação da economia 
social; chama a atenção para a parte da economia social que envolve as cooperativas, 
mutualidades, associações e fundações, que desempenha um papel particularmente útil na 
criação de emprego e crescimento sustentável e no combate à pobreza e à exclusão;

10. Exorta a uma mais plena integração da economia social nos planos de acção nacionais 
desenvolvidos sob os auspícios da OMC no domínio da inclusão social, bem como a uma 
maior promoção da economia social mercê de programas de financiamento estrutural e 
inovação social;

11. Acolhe favoravelmente a iniciativa da Comissão de reforço do governo das sociedades, 
com o objectivo específico de aumentar a participação dos trabalhadores e melhorar a 
transparência da informação prestada pelas empresas, incluindo a remuneração dos 
dirigentes; exorta a uma abordagem coerente que envolva o estabelecimento de normas 
mínimas elevadas e promova os direitos de informação e consulta dos trabalhadores e seus 
representantes, conjuntamente com direitos de participação no Conselho de 
Administração.

                                               
1 JO L 271, de 16.10.2007, p. 18


