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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zastáva názor, že je potrebné vnútorný trh upraviť tak, aby poskytované všeobecne 
prospešné služby boli všeobecne prístupné, vysoko kvalitné a dostupné; zastáva názor, že 
návrh Komisie nie je postačujúci, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa neodvoláva na 
žiadny legislatívny návrh, s výnimkou koncesií a verejného obstarávania;

2. vyjadruje sklamanie nad skutočnosťou, že neobsahuje žiadne návrhy týkajúce sa 
sociálnych služieb; zastáva názor, že tieto návrhy ani zďaleka nezodpovedajú kvalitnému 
rámcu, ktorý prisľúbil pán Barroso;

3. vyzýva Komisiu, aby zaviedla jasne sformulované právne predpisy, ktoré sociálne služby 
všeobecného záujmu vymedzujú skôr na základe základných práv ako na základe 
hospodárskych vyhliadok, posilňujú zásadu subsidiarity a miestnej samosprávy 
a vylučujú, aby sa na sociálne služby všeobecného záujmu uplatňovali pravidlá trhu;

4. žiada, aby sa do všetkých príslušných právnych predpisov pre jednotný trh zapracovala 
právne záväzná sociálna doložka, s cieľom zabezpečiť, aby pravidlá hospodárskej súťaže 
rešpektovali základné práva a chránili a podporovali právo na kolektívne akcie a právo 
na štrajk v súvislosti so štyrmi slobodami; žiada zriadenie osobitnej sociálnej komory 
pri Súdnom dvore Európskej únie, ktorú by tvorili sudcovia špecializujúci sa na pracovné 
a sociálne právo;

5. žiada revíziu smernice o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (96/71/ES1) 
s cieľom chrániť pracovné normy a systémy priemyselných vzťahov členských štátov 
vrátane kolektívneho vyjednávania a rôznych foriem kolektívnych akcií a namiesto 
jednoduchého odvolávania sa na minimálne sadzby podporovať zásadu rovnakého 
odmeňovania za prácu rovnakej hodnoty;

6. je presvedčený, že každá reforma druhého piliera dôchodkových systémov by sa mala 
zameriavať na posilnenie a doplnenie prvého piliera, ktorý zaručuje primerané dôchodky; 
pripomína Komisii, že mnohé členské štáty majú dobre fungujúci systém prvého piliera; 
naliehavo žiada Komisiu, aby túto skutočnosť vzala na vedomie a použila tieto príklady 
ako hodnotiace kritériá v rámci EÚ;

7. žiada Komisiu, aby vypracovala skutočnú reštrukturalizačnú stratégiu, ktorá by aktívne 
zapájala všetky zainteresované strany vrátane pracovníkov a ich zástupcov; zastáva názor, 
že informačný a konzultačný postup sa vzťahujú na všetky oblasti činnosti v rámci 
spoločnosti, strategické rozhodnutia a možnosti, ktoré si spoločnosť zvolí a ich 
predpokladaný dosah na zamestnanosť;

8. víta zámer Komisie revidovať smernicu o uznávaní odborných kvalifikácií (2005/36/ES2) 

                                               
1 Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 271, 16. 10. 2007, s. 18.
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a zaviesť profesijný preukaz, ktorý by obsahoval prinajmenšom informácie o kvalifikácii, 
pracovných skúsenostiach a plnení daňových povinností, pričom by sa v ňom rešpektovali 
predpisy o ochrane osobných údajov; navrhuje zvážiť možnosť skombinovať pas 
osobných zručností s profesijným preukazom, aby na úrovni EÚ existoval jednotný 
preukaz;

9. víta návrhy, ktoré podporujú inovatívny potenciál sociálneho hospodárstva; upozorňuje 
na tú časť sociálneho hospodárstva, ktorá zahŕňa družstvá, vzájomné spoločnosti, 
združenia a nadácie a zohráva osobitne cennú úlohu pri vytváraní udržateľnej 
zamestnanosti a rastu a pri boji s chudobou a sociálnym vylúčením;

10. žiada, aby sa sociálne hospodárstvo v plnšej miere začlenilo do národných akčných plánov 
vypracovaných pod dohľadom WTO v oblasti sociálneho začlenenia a aby sa viac 
podporovalo prostredníctvom štrukturálnych fondov a programov sociálnej inovácie;

11. víta iniciatívu Komisie posilniť správu a riadenie spoločnosti s osobitným cieľom zvýšiť 
mieru zapojenia zamestnancov a zlepšiť transparentnosť informácií, ktoré podniky 
poskytujú, vrátane informácií o odmeňovaní vedenia podniku; žiada o ucelený prístup, 
ktorý zahŕňa určenie vysokých minimálnych štandardov a podporuje právo na informácie 
a konzultácie pre zamestnancov a ich zástupcov ako aj práva na zastúpenie v správnej 
rade.


