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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

A. mivel az EU GDP-jének és munkahelyeinek több mint 65%-a a szolgáltatási ágazatnak 
köszönhető, és mivel a szolgáltatások még inkább integrált és jobban működő egységes 
piaca elengedhetetlen a gazdasági fellendülés és a munkanélküliség elleni küzdelem 
szempontjából,

B. mivel a szolgáltatási irányelv megkönnyíti az ügyintézést azon önálló vállalkozók és kkv-
k számára amelyek üzleti tevékenységüket más tagállamokban szeretnék végezni, illetve 
azt más tagállamokra is ki szeretnék terjeszteni, és onnan szeretnének felvenni 
alkalmazottakat,

C. mivel a szolgáltatási irányelv hatálya alá tartozó szolgáltatások az uniós GDP 45%-át és 
az uniós foglalkoztatottság 43%-át teszik ki,

D. mivel a szolgáltatások belső piacának az európai szociális modell megőrzése mellett kell 
kiteljesednie,

1. örömmel fogadja a szolgáltatási irányelv végrehajtásáról szóló, „Partnerség a 
szolgáltatások új növekedéséért (2012–2015)” című bizottsági közleményt, amely a 
szolgáltatási irányelv 41. cikkében előírt jelentéstételi kötelezettségnek tesz eleget; 
ismételten megjegyzi, hogy figyelembe kell venni a szolgáltatási irányelvnek az uniós 
foglalkoztatásra közép- és hosszú távon gyakorolt hatásait;

2. emlékeztet arra, hogy a szolgáltatásokról szóló irányelvet a Szerződések új 
rendelkezéseinek fényében kell értelmezni, különös tekintettel az Európai Unióról szóló 
szerződés 3. cikkére, az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 9. cikkének 
horizontális szociális záradékára, az EUMSZ 14. cikkére, a Szerződésekhez csatolt 
(26.) jegyzőkönyvre és az Európai Unió Alapjogi Chartájára;

3. ismételten megjegyzi, hogy figyelembe kell venni a szolgáltatási irányelvnek az uniós 
foglalkoztatásra közép- és hosszú távon gyakorolt, mind mennyiségi (munkahelyek 
teremtése és megszüntetése), mind pedig minőségi hatásait (munkahelyminőség, 
munkakörülmények);

4. megjegyzi, hogy minden fő érintettnek el kell köteleznie magát az egységes piaci 
jogalkotás teljes körű, megfelelő végrehajtása mellett, gondoskodva arról, hogy ennek 
társadalmi vetületét is figyelembe vegyék; úgy véli, hogy a szolgáltatások belső piaca 
elmélyítésének szabályozóként kell működnie a társadalmi jólét, a munkavállalói jogok, 
és minden európai uniós munkavállaló tisztességes munkakörülményei fokozása 
tekintetében, többek között az ugyanazon munkáért járó egyenlő díjazás elvének 
tiszteletben tartása terén is, ahogyan azt az EUMSZ 157. cikke előírja; véleménye szerint 
a szociális védelmet, egészségügyet és munkahelyi biztonságot illető előírásokat nem 
szabad túlzott korlátozásnak tekinteni;
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5. javasolja, hogy járjanak el a foglalkoztatással, élet- és munkakörülményekkel összefüggő 
szolgáltatások liberalizálása hatásának utólagos értékelése ügyében, és ezt a hatást az 
irányelv elfogadásának időpontjában várható következmények viszonylatában mérjék;

6. emlékeztet arra, hogy az irányelv hatálya számos területre, különösen a nem gazdasági 
jellegű általános érdekű szolgáltatásokra, az egészségügyi szolgáltatásokra és a szociális 
szolgáltatások többségére nem terjed ki; megállapítja továbbá, hogy az irányelv nem 
vonatkozik a munkajogra, és a tagállamok által a szociális biztonság terén hozott 
jogszabályozására sincs hatással;

7. megjegyzi, hogy két évtizeden át az egységes piac nagyon sikeresnek bizonyult; 
ugyanakkor úgy véli, hogy több erőfeszítést kell a gazdasági fellendülésre, a minőségi 
munkahelyek teremtésére, a végső fogyasztók számára való minőségi 
szolgáltatásnyújtásra, valamint a természeti erőforrások és a környezet védelmére 
szentelni, mint a jelenlegi válságból való kilábalást lehetővé tevő uniós eszközökre;

8. rámutat, hogy a „munkavállaló” fogalmát európai szinten, világosan meg kell határozni, 
az olyan, egyre gyakoribb helyzetek megelőzése érdekében, amikor a foglalkoztatásra, 
társadalombiztosításra és egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat kijátsszák például 
fiktív önfoglalkoztatás ürügyével;

9. az európai foglalkoztatás és munkahelyteremtés színvonalának javítása céljával 
támogatásáról biztosítja a határon túli szolgáltatások nyújtásának javítására irányuló és a 
munkaügyi és szociális jogszabályokat tiszteletben tartó kezdeményezéseket;

10. hangsúlyozza, hogy a munkáltatót váltó munkavállalók biztonságát határozottan védeni 
kell; fontosnak tartja annak biztosítását, hogy a volt munkáltatók munkavállalói 
automatikusan átmehessenek az új munkáltatóhoz, a munkavállalóknak az Alapjogi 
Charta IV. fejezetében és az EUMSZ IX. és X. címe alatt meghatározott jogainak sérelme 
nélkül, külön tekintettel a szakszervezetek szerepére, és az EUMSZ 154. cikkében 
megfogalmazott „kiegyensúlyozott támogatásra” vonatkozó záradékra;

11. tudomásul veszi a „A második egységes piaci intézkedéscsomag – Együtt egy újfajta 
növekedésért” című bizottsági közleményt, amely az egységes piacnak az Unión belüli 
integrálására, a növekedés serkentésére és – különösen fiatalok számára – színvonalas 
munkahelyek teremtésének elősegítésére törekszik; örömmel fogadja a közleményben a 
szociális szellemű vállalkozásnak nyújtott támogatást; kéri, hogy ezt a kezdeményezést 
kövessék a kkv-k egészének támogatására szolgáló további kezdeményezések;

12. hangsúlyozza, hogy javítani kell a nyugdíjátvitelre vonatkozó szabályokat, különösen a 
foglalkoztatási nyugdíjrendszerek esetében;

13. hangsúlyozza, hogy egyik kulcsfontosságú ágazatban, az internet, kommunikáció és 
kreatív gazdaság tekintetében a belső piacnak még ki kell egészülnie; rámutat, hogy a 
digitális egységes piac kiteljesedése még hatalmas növekedési és foglalkoztatási 
potenciállal bír;

14. felszólítja a tagállamokat, hogy a határon átívelő szolgáltatásnyújtásra tekintettel 
szolgáljanak megfelelő útmutatással a munkavállalásra, társadalombiztosításra és adózásra 
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vonatkozó aktuális jogszabályokról a munkavállalók és más érintettek számára; úgy véli, 
hogy az ilyen tájékoztatásnak a szabad mozgás megvalósulása előtt, alatt és után is 
rendelkezésre kell állnia;

15. megállapítja az egyablakos ügyintézés jelentőségét olyan egységes kapcsolódási pontok 
rendelkezésre bocsátásában, amelyek a vállalkozások számára minden szükséges eljárást 
összefoglalnak, csökkentve ezáltal az adminisztratív akadályokat és ösztönözve az üzleti 
tevékenységeket;

16. elismeri, hogy ki kell fejleszteni az egyablakos ügyintézési pontok második generációját, 
amely még inkább felhasználóbarát lenne, és megkönnyítené az eljárások határon átívelő 
lefolytatását; kiemeli azt, hogy mennyire fontos ezen egyablakos ügyintézési pontok 
létezésére, illetve az igénybevételükkel járó előnyökre felhívni a figyelmet.
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