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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da je treba notranji trg popraviti, da bi zagotovili storitve splošnega gospodarskega 
pomena v okviru univerzalnega dostopa, visoke kakovosti in cenovne dostopnosti; meni, 
da predlog Komisije ne zadostuje, in obžaluje, da se ne sklicuje na zakonodajne predloge, 
razen v zvezi s koncesijami in javnimi naročili;

2. je razočaran, da ni predlogov o socialnih storitvah; meni, da so ti predlogi še daleč od 
kakovostnega okvira, ki ga je obljubil gospod Barroso;

3. poziva Komisijo, naj uvede jasno zastavljeno zakonodajo, ki bo opredelila socialne 
storitve splošnega pomena na podlagi temeljnih pravic, ne pa gospodarskih obetov, 
okrepila načeli subsidiarnosti in lokalne samouprave ter izločila te storitve iz uporabe 
tržnih pravil;

4. poziva, naj se v vso ustrezno zakonodajo o enotnem trgu vključijo obvezujoče socialne 
določbe, s čimer bi zagotovili, da bi bile pri konkurenčnih pravilih spoštovane temeljne 
pravice, v okviru štirih temeljnih svoboščin pa tudi zaščiteni in podprti pravica do 
kolektivnega ukrepanja in pravica do stavke; zahteva, naj se pri Sodišču Evropske unije 
ustanovi posebna socialna zbornica, katere sodniki bi bili specializirani za delovno in 
socialno pravo;

5. poziva k reviziji direktive o napotenih delavcih (96/71/ES1), da bi zaščitili delovne 
standarde držav članic in njihove sisteme odnosov med socialnimi partnerji, vključno s 
kolektivnim pogajanjem ni različnimi oblikami kolektivnega ukrepanja, ter da bi podprli 
načelo enakega plačila za enakovredno delo, ne pa se držali zgolj minimalnih stopenj;

6. meni, da bi morala biti vsaka reforma drugega stebra pokojninskega sistema usmerjena v 
okrepitev in dopolnitev prvega stebra, ki jamči ustrezne pokojnine; opominja Komisijo, da 
imajo številne države članice dobro delujoč sistem prvega stebra; poziva Komisijo, naj to 
upošteva in te zglede uporabi kot merilo uspešnosti po vsej EU;

7. poziva Komisijo, naj razvije strategijo, ki bo resnično prestrukturirala sistem in dejavno 
vključila vse zainteresirane strani, tudi delavce in njihove zastopnike; meni, da postopki 
obveščanja in posvetovanja zadevajo vsa področja dejavnosti v podjetju, njegove strateške 
odločitve in izbire, pa tudi predvideni vpliv teh odločitev na zaposlenost;

8. pozdravlja namero Komisije o reviziji direktive o poklicnih kvalifikacijah (2005/36/ES2) 
in o uvedbi delovne kartice, ki bi lahko vsebovala vsaj informacije o kvalifikacijah, 
delovnih izkušnjah in plačanih davkih, pri čemer pa bi morala biti spoštovana pravila o 
varstvu osebnih podatkov; predlaga, naj se preuči možnost, da bi s to delovno kartico
združili „evropski potni list usposobljenosti“, tako da bi imeli na ravni EU samo eno, 

                                               
1 UL L 18, 21.1.1997, str. 1.
2 UL L 271, 16.10.2007, str. 18.



PE454.654v01-00 4/4 PA\851989SL.doc

SL

enotno kartico;

9. pozdravlja predloge, ki podpirajo inovacijski potencial socialne ekonomije; opozarja na 
tisti del socialne ekonomije, ki združuje zadruge, vzajemne družbe, združenja in fundacije, 
saj imajo dragoceno vlogo pri ustvarjanju trajnostnih delovnih mest in rasti ter v boju proti 
revščini in izključenosti;

10. poziva, da je treba socialno ekonomijo bolj vključiti v nacionalne akcijske načrte, ki so 
bili razviti pod okriljem Svetovne trgovinske organizacije na področju socialne 
vključenosti, ter k večjemu spodbujanju socialne ekonomije s financiranjem iz strukturnih 
skladov ter programi za socialne inovacije;

11. pozdravlja pobudo Komisije za okrepitev upravljanja družb, katere posebni cilj je povečati 
udeležbo delavcev in izboljšati preglednost informacij, ki jih zagotavljajo podjetja, med 
drugim o plačah vodilnih delavcev; poziva k skladnemu pristopu, pri čemer bi določili 
visoke minimalne standarde ter spodbujali pravico delavcev in njihovih zastopnikov do 
obveščenosti in posvetovanja, pa tudi do sodelovanja na sejah vodstva.


