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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi paslaugų sektorius sudaro daugiau nei 65 proc. BVP ir jame sukuriama daugiau 
nei 65 proc. ES darbo vietų, o siekiant ekonomikos atsigavimo ir kovojant su nedarbu 
būtina labiau integruota ir geriau veikianti bendroji paslaugų rinka;

B. kadangi Paslaugų direktyva sudaromos palankesnės sąlygos savarankiškai dirbantiems 
asmenims bei mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kurios ketina vykdyti ir plėsti savo 
verslo veiklą ir įdarbinti darbuotojus kitose valstybėse narėse;

C. kadangi paslaugos, kurioms taikomos Paslaugų direktyvos nuostatos, sudaro 45 proc. ES 
BVP ir 43 proc. darbo vietų Sąjungoje;

D. kadangi bendroji paslaugų rinka turi visapusiškai vystytis, išsaugodama Europos socialinį 
modelį,

1. palankiai vertina Komisijos komunikatą dėl Paslaugų direktyvos įgyvendinimo 
„Partnerystė siekiant augimo paslaugų sektoriuje 2012–2015 m.“, kuris parengtas laikantis 
įsipareigojimo teikti informaciją, kaip nustatyta Direktyvos 41 straipsnyje; pakartotinai 
pabrėžia būtinybę atsižvelgti į Paslaugų direktyvos trumpalaikį ir ilgalaikį poveikį 
užimtumui Europos Sąjungoje;

2. dar kartą primena, kad Paslaugų direktyvą būtina aiškinti atsižvelgiant į naujos Sutarties 
nuostatas, ypač į Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnį, Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) 9 straipsnio horizontalią socialinę nuostatą, SESV 14 straipsnį, Protokolą 
Nr. 26, pridedamą prie Sutarčių ir į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją;

3. pakartoja, kad būtina atsižvelgti į Paslaugų direktyvos trumpalaikį ir ilgalaikį poveikį 
užimtumui ES: kiekybinį (darbo vietų kūrimas ir naikinimas) ir kokybinį (darbo kokybė, 
darbo sąlygos);

4. atkreipia dėmesį į tai, kad pagrindinės suinteresuotosios šalys turi įsipareigoti tinkamai 
įgyvendinti bendrosios rinkos teisės aktus ir taip pat užtikrinti, kad bus atsižvelgta į jų 
socialinį aspektą; mano, kad paslaugų vidaus rinkos vystymas turėtų būti svertas, kuriuo 
stiprinama visų ES piliečių socialinė gerovė, darbuotojų teisės ir deramos darbo sąlygos, 
įskaitant principo „vienodas užmokestis už vienodą darbą“, kuris įtvirtintas SESV 157 
straipsnyje, įgyvendinimą; taip pat mano, kad su socialine apsauga, sveikata ir sauga darbe 
susijusių nuostatų negalima vertinti kaip neproporcingai didelių apribojimų;

5. rekomenduoja atlikti paslaugų, susijusių su užimtumu, gyvenimo ir darbo sąlygomis, 
liberalizavimo baigiamąjį vertinimą ir įvertinti šį poveikį atsižvelgiant į laukiamus 
rezultatus priėmus direktyvą;

6. primena, kad direktyva nėra taikoma daugelyje sričių, ypač dėl neekonominio pobūdžio 
bendrų interesų paslaugų, sveikatos apsaugos paslaugų ir daugelio socialinių paslaugų; be 



PE497.896v02-00 4/5 AD\935575LT.doc

LT

to, direktyva nėra taikoma darbo teisei ir neturi įtakos valstybių narių socialinės apsaugos 
teisės aktams;

7. pažymi, kad du dešimtmečius bendroji rinka veikė labai sėkmingai; taip pat mano, kad 
reikia sutelkti daugiau pastangų skatinant ekonomikos klestėjimą, kokybiškų darbo vietų 
kūrimą, galutiniams vartotojams teikiamų paslaugų kokybę, taip pat gamtos išteklių ir 
aplinkos išsaugojimą ir taip suteikti galimybę ES įveikti dabartinę krizę;

8. pažymi, kad Europos lygmeniu turi būti nustatyta aiški sąvokos „darbuotojas“ apibrėžtis, 
siekiant užkirsti kelią vis stiprėjančiai tendencijai, kai apeinamas darbo teisės, socialinio 
draudimo teisės ir sveikatos apsaugos reglamentavimas, pavyzdžiui, pasitelkiant fiktyvų 
savarankišką darbą;

9. siekiant padidinti užimtumo lygį ir sustiprinti darbo vietų kūrimą Europoje, remia 
iniciatyvas, kuriomis siekiama pagerinti tarpvalstybinį paslaugų teikimą, tuo pat metu 
laikantis darbo ir socialinių reglamentų;

10. pabrėžia, kad derėtų įdiegti tvirtas garantijas keičiantiems darbą darbuotojams; svarbu 
užtikrinti, kad darbuotojai galėtų būti automatiškai perkeliami iš vieno darbo į kitą, 
naujoje darbo vietoje neprarasdami savo teisių, įtvirtintų Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijos IV skyriuje ir SESV IX ir X antraštinėse dalyse, ypatingą dėmesį skiriant 
profesinių sąjungų vaidmeniui ir SESV 154 straipsnio lygiavertės paramos sąlygą;

11. atkreipia dėmesį į naująjį Komisijos komunikatą „II bendrosios rinkos aktas. Drauge už 
naująjį augimą“, kuriuo siekiama stiprinti bendrosios rinkos integraciją ES, skatinti 
augimą ir kokybiškų darbo vietų kūrimą, ypač jaunimui;. palankiai vertina socialiniam 
verslumui komunikacijų teikiamą paramą; prašo, kad po šios iniciatyvos būtų pasiūlytos 
kitos iniciatyvos visoms MVĮ;

12. pabrėžia, kad reikia tobulinti pensijų sistemų, visų pirma profesinių pensijų sistemų, 
perkeliamumo taisykles;

13. pabrėžia, kad vienoje svarbioje srityje – interneto, ryšių ir kūrybos sektoriuje – vidaus 
rinka iki šiol nėra baigta kurti; Skaitmeninės vidaus rinkos kūrimas vis dar yra susijęs su 
didelėmis augimo ir užimtumo galimybėmis;

14. ragina valstybes nares tarpvalstybinio paslaugų teikimo srityje užtikrinti tinkamą 
darbdavių, darbuotojų ir kitų suinteresuotųjų šalių konsultavimą galiojančių darbo, 
socialinio draudimo ir mokesčių teisės taisyklių klausimais; ši informacija turi būti 
prieinama prieš judumo patirtį, jos metu ir po jos;

15. pažymi, kokie reikšmingi bendri informaciniai punktai užtikrinant bendrą sąsają, kuria 
apibrėžiamos visos verslui reikiamos procedūros, vadinasi, sumažinamos administracinės 
kliūtys ir skatinama verslo veikla;

16. pripažįsta, kad reikia kurti antros kartos vieno langelio principus, kurie būtų palankesni 
vartotojams ir kuriais būtų sudarytos palankios sąlygos procedūroms tarpvalstybiniu 
lygmeniu atlikti; pabrėžia, kad svarbu teikti daugiau informacijos apie šių bendrų 
informacinių punktų veikimą ir jų teikiamą naudą.
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