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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru piața 
internă și protecția consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. este de părere că piața internă trebuie îmbunătățită pentru a oferi servicii de interes 
economic general (SIEG) în condiții de acces universal, calitate ridicată și la prețuri 
accesibile; este de părere că propunerea Comisiei nu este satisfăcătoare și regretă că 
aceasta nu face trimitere la nicio propunere legislativă, cu excepția concesiunilor și a 
achizițiilor publice;

2. este dezamăgit de absența propunerilor privind serviciile sociale; este de părere că aceste 
propuneri nu se ridică la nivelul cadrului de calitate promis de dl Barroso;

3. invită Comisia să prezinte propuneri legislative precise care să definească serviciile 
sociale de interes general (SSIG) mai curând pe baza drepturilor fundamentale decât a 
perspectivelor economice, care să consolideze principiile subsidiarității și autoguvernării 
locale și care să excludă SSIG de la aplicarea normelor privind piața;

4. solicită includerea unei clauze sociale obligatorii în toate actele legislative relevante 
referitoare la piața unică pentru a se garanta că normele privind concurența respectă 
drepturile fundamentale și pentru a proteja și a sprijini dreptul la acțiune colectivă și 
dreptul la grevă în contextul celor patru libertăți; solicită înființarea unei camere sociale 
speciale a CEJ, cu judecători specializați în dreptul muncii și în dreptul social;

5. solicită revizuirea Directivei privind detașarea lucrătorilor (Directiva 96/71/CE1) pentru a 
proteja standardele de muncă și sistemele de relații industriale ale statelor membre, 
inclusiv negocierea colectivă și diferitele forme de acțiune colectivă, și pentru a sprijini 
principiul plății egale pentru muncă de valoare egală în locul simplei menționări a ratelor 
minime;

6. consideră că orice reformă a sistemelor de pensii din cadrul celui de al doilea pilon ar 
trebui să vizeze consolidarea și completarea primului pilon, care garantează pensii 
adecvate; reamintește Comisiei că multe state membre au un sistem în cadrul primului 
pilon care funcționează foarte bine; îndeamnă Comisia să ia act de acest lucru și să 
utilizeze aceste exemple ca elemente de referință pentru întreaga UE;

7. invită Comisia să dezvolte o strategie autentică de restructurare care să implice toate 
părțile interesate, inclusiv lucrătorii și reprezentanții lor; este de părere că procedurile de 
informare și de consultare vizează toate domeniile de activitate ale unei întreprinderi, 
deciziile și alegerile sale strategice, precum și anticiparea impactului acestora asupra 
locurilor de muncă;

8. salută intenția Comisiei de a revizui Directiva privind recunoașterea calificărilor 
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profesionale (2005/36/CE1) și introducerea unui card profesional care să conțină, cel 
puțin, informații referitoare la calificări, experiența profesională și plata taxelor, cu 
respectarea normelor privind protecția datelor cu caracter personal; propune să se 
analizeze posibilitatea combinării pașaportului competențelor și a cardului profesional, 
astfel încât la nivelul UE să existe un card unic și uniform;

9. salută propunerile care sprijină potențialul de inovare al economiei sociale; atrage atenția 
asupra segmentului economiei sociale care cuprinde cooperative, societăți mutuale, 
asociații și fundații, ce are un rol extrem de prețios în generarea unei creșteri durabile și în 
crearea de locuri de muncă durabile, precum și în combaterea sărăciei și a excluderii;

10. solicită o mai bună integrare a economiei sociale în planurile naționale de acțiune 
elaborate sub auspiciile OMC în domeniul incluziunii sociale, precum și o promovare mai 
intensă a economiei sociale prin finanțări structurale și programe de inovare socială;

11. salută inițiativa Comisiei de a consolida guvernanța întreprinderilor, cu scopul specific de 
a crește gradul de implicare a angajaților și de a spori transparența informațiilor furnizate 
de întreprinderi, inclusiv în ceea ce privește remunerarea cadrelor de conducere; solicită 
adoptarea unei abordări coerente care să includă fixarea unor standarde minime ridicate și 
promovarea drepturilor de informare și de consultare a angajaților și a reprezentanților 
acestora, precum și a drepturilor lor de participare la procesul decizional.
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