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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att den inre marknaden måste rättas till för att tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse ska tillhandahållas inom en ram för allmän tillgång, till överkomliga 
priser och vara av hög kvalitet. Parlamentet anser att kommissionens förslag inte räcker 
till och beklagar att det inte hänvisas till något lagstiftningsförslag i det, med undantag för 
när det gäller koncessioner och offentlig upphandling.

2. Europaparlamentet är besviket över att det inte lagts fram något förslag om sociala 
tjänster. Parlamentet anser att dessa förslag befinner sig långt från de kvalitetsregler som 
Barroso utlovat.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa tydlig lagstiftning som definierar 
sociala tjänster av allmänt intresse utgående från grundläggande rättigheter snarare än
ekonomiska framtidsperspektiv, som stärker subsidiaritetsprincipen och principen om 
lokalt självstyre samt undantar sociala tjänster av allmänt intresse från tillämpning av 
marknadsreglerna.

4. Europaparlamentet begär att en bindande social klausul ska tas med i all lagstiftning av 
betydelse för den inre marknaden, i syfte att se till att konkurrensbestämmelserna 
respekterar de grundläggande rättigheterna och skyddar och upprätthåller rätten till 
kollektiva åtgärder och strejkrätten i samband med de fyra friheterna. Parlamentet kräver 
att det inrättas en särskild arbetsmarknadsdomstol vid domstolen, med domare 
specialiserade i arbetsrätt och sociallagstiftning.

5. Europaparlamentet efterlyser en översyn av direktivet om utstationering av arbetstagare i 
samband med tillhandahållande av tjänster (96/71/EG1) i syfte att skydda 
medlemsstaternas arbetsnormer och system för relationerna mellan arbetsmarknadens 
parter, inbegripet kollektiva förhandlingar och olika former av kollektiva åtgärder, och för 
att upprätthålla principen om lika lön för lika arbete snarare än att man helt enkelt 
hänvisar till minimilöner.

6. Europaparlamentet anser att alla reformer av pensionssystem som omfattas av andra 
pelaren bör syfta till att stärka och komplettera första pelaren, vilken garanterar tillräckliga 
pensioner. Kommissionen påminns om att många medlemsstater redan har inrättat väl 
fungerande system som omfattas av första pelaren. Parlamentet uppmanar kommissionen 
att uppmärksamma detta och att använda dessa exempel som riktmärken inom hela EU.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en verklig strategi för 
omstrukturering, i vilken samtliga aktörer, inbegripet arbetstagarna och deras företrädare, 
deltar aktivt. Parlamentet anser att förfaranden för information och samråd hör till 
samtliga verksamhetsfält inom ett företag, till de strategiska beslut och val som företaget 
gör och förväntningarna på dessas effekter på sysselsättningen.
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8. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen avser att se över direktivet om 
erkännande av yrkeskvalifikationer (2005/36/EG1) och att införa ett yrkeskort som –
åtminstone – skulle innehålla information om kompetens, arbetserfarenhet och uppfyllelse 
av skattskyldighet samtidigt som bestämmelserna om skydd av personuppgifter iakttas. 
Parlamentet föreslår att man ska överväga att kombinera färdighetspasset med yrkeskortet 
så att det finns ett enda, enhetligt kort på EU-nivå.

9. Europaparlamentet välkomnar förslagen till stöd för den sociala ekonomins innovativa 
potential. Parlamentet riktar uppmärksamheten på den del av den sociala ekonomin som 
omfattar kooperativ, ömsesidiga bolag, föreningar och stiftelser, vilka spelar en särskilt 
värdefull roll för att skapa hållbar sysselsättning och tillväxt och bekämpa fattigdom och 
utestängning.

10. Europaparlamentet begär att den sociala ekonomin ska integreras bättre i de nationella 
handlingsplaner som utarbetats under WTO:s överinseende på området för social 
delaktighet, och att den sociala ekonomin ska främjas mer genom strukturstöd och 
program för social innovation.

11. Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ att förbättra bolagsstyrningen, med 
det uttryckliga målet att öka arbetstagarnas delaktighet och förbättra insynen i den 
information som företagen tillhandahåller, inbegripet om ledningens ersättningar. 
Parlamentet efterlyser ett samlat tillvägagångssätt i vilket ska ingå att fastställa höga 
miniminormer och att främja rätt till information och samråd för arbetstagarna och deras 
företrädare, liksom rätt till delaktighet i styrelser.
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