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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси призовава водещата комисия по вътрешния 
пазар и защита на потребителите да включи в предложението си за резолюция следните 
предложения:

А. като има предвид, че секторът на услугите допринася за повече от 65 % от общия 
БВП и заетостта в ЕС, както и че по-интегриран и по-добре функциониращ единен 
пазар на услуги е от ключово значение за икономическото възстановяване и борбата 
срещу безработицата;

Б. като има предвид, че Директивата за услугите улеснява самостоятелно заетите лица 
и малките и средните предприятия, които желаят да извършват и разширяват своите 
стопански дейности и да наемат служители в други държави членки;

В. като има предвид, че услугите, обхванати от Директивата за услугите, допринасят за 
45 % от БВП на ЕС и 43 % от заетостта в Съюза;

Г. като има предвид, че единният пазар на услуги трябва да се развие изцяло, като 
същевременно се запази европейският социален модел;

1. приветства съобщението на Комисията относно прилагането на Директивата за 
услугите, озаглавено „Партньорство за нов растеж в сектора на услугите 2012—
2015 г.“, което отговаря на задължението за представяне на отчети, както е посочено 
в член 41 от директивата; отново посочва необходимостта да се вземат предвид 
средносрочните и дългосрочните ефекти на Директивата за услугите върху 
заетостта в ЕС;

2. припомня, че Директивата за услугите трябва да бъде тълкувана в контекста на 
новите разпоредби на Договорите, и по-специално член 3 от Договора за 
Европейския съюз, хоризонталната социална клауза в член 9 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), член 14 от ДФЕС, Протокол № 26, 
приложен към Договорите, и Хартата на основните права на Европейския съюз;

3. отново посочва необходимостта да се вземат под внимание средносрочните и 
дългосрочните ефекти, а също и  въздействието на Директивата за услугите върху 
заетостта в ЕС — както в количествен план (създаване и закриване на работни 
места), така и в качествен план (качество на работните места и условия на труд);

4. отбелязва, че всички заинтересовани страни следва да се ангажират с правилното и 
цялостно прилагане на законодателството в областта на единния пазар, като 
същевременно се гарантира, че се взема под внимание и неговото социално 
измерение; счита, че задълбочаването на вътрешния пазар за услуги следва да се 
разглежда като възможност за укрепване на социалното подпомагане, правата на 
работниците и достойните условия на труд за всички граждани на ЕС, включително 
прилагане на принципа на равно заплащане за равен труд, залегнал в член 157 от 
ДФЕС; счита също така, че разпоредбите относно социалната закрила, 
здравеопазването и безопасността на работното място не могат да се разглеждат 
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като съставляващи непропорционални ограничения;

5. препоръчва да се пристъпи към последваща оценка на въздействието на 
либерализацията на услугите върху заетостта и условията на живот и труд и да се 
оцени това въздействие въз връзка с очакваните ефекти по време на приемането на 
директивата;

6. припомня, че редица области са изключени от приложното поле на директивата, 
включително нестопанските услуги от общ интерес, здравните услуги и по-голямата 
част от социалните услуги; отбелязва още, че директивата не се прилага по 
отношение на трудовото право и не засяга законодателствата на държавите членки в 
областта на социалната сигурност;

7. отбелязва, че единният пазар е отбелязал голям успех в продължение на повече от 
две десетилетия; счита същевременно, че повече усилия следва да бъдат 
съсредоточени върху насърчаването на икономически просперитет, създаването на 
висококачествени работни места, качество на услугите за крайните потребители, 
както и опазване на природните ресурси и околната среда като начин да се даде 
възможност на ЕС да преодолее настоящата криза;

8. посочва, че трябва да бъде установено ясно определение на термина „работник“ на 
европейско равнище, за да се избегне нарастващото явление на заобикаляне на 
разпоредбите за условията на труд, социалната сигурност и здравеопазването, 
например чрез фалшива самостоятелна заетост;

9. изразява, с оглед на увеличаване на равнищата на заетост и създаване на работни 
места в ЕС, своята подкрепа за инициативи, насочени към подобряване на 
трансграничното предоставяне на услуги, при зачитане на трудовите и социалните 
разпоредби;

10. подчертава необходимостта от твърдо защитаване на предпазните мерки за 
работниците при процеса на смяна на работодателя; счита, че е важно да се 
гарантира автоматичното прехвърляне на работната сила от предишния работодател 
на новия работодател без каквито и да било намаления на правата на работниците, 
залегнали в Глава IV от Хартата на основните права и дялове IX и X от ДФЕС, с 
особен акцент върху ролята на професионалните съюзи и клаузата за „балансирана 
подкрепа“ в член 154 от ДФЕС;

11. отбелязва новото съобщение на Комисията, озаглавено „Акт за единния пазар II —
заедно за нов растеж“, което има за цел да засили интегрирането на единния пазар в 
рамките на ЕС, да стимулира растежа и да насърчи създаването на 
висококачествени работни места, особено за младите хора; приветства 
предложената в съобщението подкрепа за социалното предприемачество; призовава 
тази инициатива да бъде последвана от други инициативи в подкрепа на МСП като 
цяло;

12. подчертава нуждата да се подобрят правилата относно възможността за 
прехвърляне на пенсионни права от различни схеми, в частност професионални 
пенсионни схеми;
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13. подчертава, че в един ключов сектор, и по-конкретно сектора на интернет, на 
комуникациите и на творческата икономика, вътрешният пазар все още не е 
завършен; посочва, че в завършването на цифровия единен пазар все още има 
огромен потенциал за растеж и създаване на заетост;

14. призовава държавите членки за целите на трансграничното предоставяне на услуги 
да дават необходимите насоки относно действащото трудово, 
социалноосигурително и данъчно законодателство на работодателите, работниците 
и други заинтересовани страни; счита, че подобна информация трябва да бъде на 
разположение преди, по време на и след дейностите, свързани с мобилността;

15. отбелязва значението на единичните звена за контакт за предоставянето на единно 
място на обслужване, където да се обясняват всички необходими процедури за 
предприятията, като по този начин се намаляват административните пречки и се 
насърчават стопанските дейности;

16. отчита необходимостта от изграждане на второ поколение единични звена за 
контакт, които да бъдат по-лесни за ползване и да улесняват трансграничното 
приключване на процедурите; подчертава колко е важно да се повишава 
осведомеността за съществуването на единните звена за контакт и за ползите, които 
те предоставят.
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