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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek: 

A. mając na uwadze, że udział sektora usług w PKB i zatrudnieniu w UE wynosi ponad 65%, 
a lepiej zintegrowany i lepiej funkcjonujący jednolity rynek w zakresie usług ma 
podstawowe znaczenie dla ożywienia gospodarczego i walki z bezrobociem,

B. mając na uwadze, że dyrektywa o usługach ułatwia prowadzącym własną działalność oraz 
małym i średnim przedsiębiorstwom prowadzenie i rozszerzanie działalności 
gospodarczej oraz sprzyja zatrudnianiu pracowników w innych państwach członkowskich;

C. mając na uwadze, że na usługi objęte dyrektywą usługową przypada 45% PKB UE i 43% 
miejsc pracy w Unii,

D. mając na uwadze, że wewnętrzny rynek usług musi w pełni rozwijać się przy 
jednoczesnym zachowaniu europejskiego modelu społecznego;

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji w sprawie wdrożenia dyrektywy 
usługowej zatytułowany „Partnerstwo na rzecz nowego wzrostu w dziedzinie usług 2012–
2015”, który jest odpowiedzią na obowiązek sprawozdawczości określony w art. 41 
dyrektywy; ponownie zwraca uwagę na potrzebę uwzględnienia średnio- i 
długoterminowych skutków dyrektywy usługowej dla zatrudnienia w UE;

2. przypomina, że dyrektywa o usługach musi być interpretowana w świetle nowych 
postanowień traktatowych, a w szczególności art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, 
horyzontalnej klauzuli społecznej w art. 9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE), art. 14 TFUE, protokołu nr 26, załączonego do traktatów, oraz Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej;

3. ponownie zwraca uwagę na potrzebę uwzględnienia średnio- i długoterminowych oraz 
ilościowych (tworzenie miejsc pracy i ich likwidacja) i jakościowych (jakość zatrudnienia, 
warunki pracy) skutków dyrektywy usługowej dla zatrudnienia w UE;

4. zauważa, że wszystkie główne zainteresowane strony muszą się zobowiązać do 
prawidłowego egzekwowania całego prawodawstwa dotyczącego jednolitego rynku, a 
jednocześnie zadbać o uwzględnienie jego wymiaru społecznego; uważa, że pogłębianie 
wewnętrznego rynku usług powinno być postrzegane jako szansa wzmocnienia świadczeń 
socjalnych i praw pracowniczych oraz zapewnienia godnych warunków pracy dla 
wszystkich obywateli UE, co obejmuje również wdrożenie zasady równego 
wynagrodzenia za taką samą pracę, zgodnie z art. 157 TFUE; uważa również, że przepisy 
dotyczące ochrony socjalnej, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy nie 
mogą być traktowane jako nieproporcjonalne ograniczenia;

5. zaleca dokonanie oceny ex post wpływu liberalizacji usług na zatrudnienie oraz warunki 
życia i pracy, a także ocenę tego wpływu w kontekście efektów zakładanych w czasie 
przyjmowania dyrektywy;
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6. przypomina, że z zakresu stosowania dyrektywy wyłączono szereg dziedzin, a w 
szczególności usługi o charakterze nieekonomicznym świadczone w interesie ogólnym, 
usługi zdrowotne i większość usług społecznych; zauważa ponadto, że dyrektywa ta nie
ma zastosowania do prawa pracy ani nie ma wpływu na ustawodawstwo państw 
członkowskich w zakresie zabezpieczenia społecznego;

7. zauważa, że na przestrzeni dwudziestu lat jednolity rynek okazał się wielkim sukcesem; 
uważa również, że należy koncentrować wysiłki w większej mierze na promowaniu 
dobrobytu gospodarczego, tworzeniu dobrych jakościowo miejsc pracy, dobrej jakości 
usług dla odbiorców końcowych oraz ochronie zasobów naturalnych i środowiska 
naturalnego jako środkach, które pozwolą UE na przezwyciężenie obecnego kryzysu;

8. zauważa, że konieczne jest wyraźne zdefiniowanie pojęcia pracobiorcy na szczeblu 
europejskim, aby zapobiec coraz powszechniejszemu zjawisku omijania przepisów prawa 
pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony zdrowia, np. poprzez fałszywe 
samozatrudnienie;

9. z myślą o pobudzeniu rynku pracy i tworzeniu miejsc pracy w UE wyraża poparcie dla 
inicjatyw mających na celu usprawnienie transgranicznego świadczenia usług przy 
jednoczesnym przestrzeganiu przepisów prawa pracy i ochrony socjalnej;

10. podkreśla potrzebę zdecydowanej obrony zabezpieczeń pracowniczych przewidzianych w 
procesie zmiany pracodawcy; uważa, że należy zadbać o możliwość automatycznego 
przenoszenia pracowników poprzedniego pracodawcy do nowego pracodawcy bez 
osłabiania praw pracowniczych, które zapisano w rozdziale IV karty praw podstawowych 
oraz w tytule IX i X TFUE, przy czym szczególny nacisk należy położyć na rolę 
związków zawodowych i klauzulę zrównoważonego wsparcia, o którym mowa w art. 154 
TFUE;

11. odnotowuje nowy komunikat Komisji zatytułowany „Akt o jednolitym rynku II. Razem 
na rzecz nowego wzrostu gospodarczego”, którego celem jest wspieranie integracji 
jednolitego rynku w ramach UE, stymulowanie wzrostu i sprzyjanie tworzeniu dobrych 
jakościowo miejsc pracy, w szczególności dla ludzi młodych; z zadowoleniem przyjmuje 
wyrażone w komunikacie poparcie dla przedsiębiorczości społecznej; domaga się, aby w 
przyszłości pojawiły się inne podobne inicjatywy przewidziane jako wsparcie dla całego 
sektora MŚP;

12. zauważa, że należy udoskonalić przepisy dotyczące możliwości przenoszenia systemów 
emerytalnych, w szczególności systemów emerytur zakładowych;

13. zwraca uwagę, że do tej pory nie urzeczywistniono rynku wewnętrznego w ważnej 
dziedzinie, jaką jest sektor internetowy, komunikacyjny i kreatywny; zauważa, że 
realizacja jednolitego rynku cyfrowego ma jeszcze duże możliwości rozwojowe i duży 
potencjał zatrudnienia;

14. wzywa państwa członkowskie, aby w ramach transgranicznego świadczenia usług 
zapewniły pracodawcom, pracobiorcom i innym zainteresowanym stronom odpowiednie 
doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa pracy, zabezpieczenia 
społecznego i prawa podatkowego; uważa, że informacje te muszą być dostępne przed 
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doświadczeniem związanym z mobilnością, podczas niego i po nim;

15. odnotowuje znaczenie pojedynczych punktów kontaktowych, które oferują jeden interfejs 
obejmujący wszystkie niezbędne procedury dotyczące przedsiębiorców oraz ograniczają 
w ten sposób przeszkody administracyjne i zachęcają do działalności gospodarczej;

16. uznaje potrzebę utworzenia pojedynczych punktów kontaktowych drugiej generacji, które 
będą bardziej przyjazne dla użytkowników i ułatwią transgraniczne dopełnianie procedur; 
podkreśla znaczenie informowania o istnieniu takich pojedynczych punktów 
kontaktowych oraz o korzyściach, jakie oferują.
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