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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

A. ker storitveni sektor predstavlja več kot 65 % celotnega BDP in delovnih mest v EU in ker 
je bolj povezan in bolje delujoč enotni trg storitev ključnega pomena za gospodarsko 
okrevanje in preprečevanje brezposelnosti;

B. ker direktiva o storitvah samozaposlenim ter malim in srednjim podjetjem olajšuje 
opravljanje in širitev njihovih poslovnih dejavnosti ter zaposlovanje oseb v drugih državah 
članicah;

C. ker storitve, ki jih zajema direktiva o storitvah, predstavljajo 45 % BDP EU in 43 % 
delovnih mest v Uniji;

D. ker se mora enotni trg storitev razviti v celoti, pri čemer je treba ohraniti evropski socialni 
model;

1. pozdravlja sporočilo Komisije o izvajanju direktive o storitvah z naslovom „Partnerstvo za 
novo rast na področju storitev 2012–2015“, ki izpolnjuje obveznost poročanja, določeno v 
členu 41 navedene direktive; ponovno poudarja potrebo po upoštevanju srednjeročnih in 
dolgoročnih učinkov direktive o storitvah na zaposlenost v EU;

2. opozarja, da je treba to direktivo razlagati ob upoštevanju novih določb primarnih pogodb, 
zlasti člena 3 Pogodbe o Evropski uniji, horizontalne socialne klavzule iz člena 9 Pogodbe 
o delovanju Evropske unije, njenega člena 14, Protokola št. 26, ki je priložen primarnim 
pogodbam, ter Listine Evropske unije o temeljnih pravicah;

3. ponovno poudarja, da je treba upoštevati srednje- in dolgoročne vplive ter kvantitativen 
(ustvarjanje in ukinjanje delovnih mest) in kvalitativen (kakovost delovnih mest, delovne 
razmere) učinek direktive o storitvah na zaposlenost v EU;

4. ugotavlja, da se morajo vsi glavni deležniki zavzeti za pravilno in popolno izvajanje 
zakonodaje o enotnem trgu, pri tem pa zagotoviti tudi upoštevanje njene socialne 
razsežnosti; meni, da bi morala biti poglobitev notranjega trga za storitve vzvod za 
okrepitev socialne blaginje, pravic delavcev in dostojnih delovnih razmer za vse 
državljane EU, vključno z izvajanjem načela enakega plačila za enako delo, zapisanega v 
členu 157 PDEU; meni tudi, da določb v zvezi s socialnim varstvom, zdravjem in 
varnostjo pri delu ni mogoče obravnavati kot nesorazmerne omejitve;

5. priporoča, da bi izvedli naknadno oceno učinka liberalizacije storitev na zaposlovanje ter 
življenjske in delovne razmere ter ocenili ta učinek z vidika pričakovanih učinkov v času 
sprejetja direktive;

6. opozarja, da je iz področja uporabe te direktive izključena vrsta področij, zlasti 
negospodarske storitve splošnega pomena, storitve zdravstvene oskrbe ter večina socialnih 
storitev; dodaja, da direktiva ne vpliva na delovno pravo niti na zakonodajo držav članic 
na področju socialnega varstva;



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

SL

7. ugotavlja, da se je v zadnjih dveh desetletjih enotni trg izkazal za zelo uspešnega; obenem 
meni, da je treba več truda vložiti v spodbujanje gospodarske blaginje, ustvarjanje visoko 
kakovostnih delovnih mest, kakovost storitev za končne uporabnike ter ohranjanje 
naravnih virov in okolja, s čimer lahko EU premaga sedanjo krizo;

8. opozarja, da je treba na evropski ravni določiti jasno opredelitev delojemalca, da se – na 
primer z lažnim samozaposlovanjem – prepreči vedno pogostejše izogibanje predpisom s 
področja delovnega prava, socialne varnosti in varovanja zdravja;

9. podpira pobude, namenjene izboljšanju čezmejnega opravljanja storitev ob upoštevanju 
določb s področja delovnega in socialnega prava, da bi povečali stopnje zaposlenosti in 
spodbudili ustvarjanje delovnih mest v EU;

10. poudarja potrebo po odločnem varovanju zaščitnih ukrepov za delavce v obdobju menjave 
delodajalca; meni, da je pomembno zagotoviti samodejni prenos delovne sile predhodnega 
delodajalca k novemu delodajalcu brez spodkopavanja pravic delavcev, kot so zapisane v 
poglavju IV Listine o temeljnih pravicah ter naslovih IX in X PDEU, s posebnim 
poudarkom na vlogi sindikatov in klavzule o „uravnoteženi podpori“ iz člena 154 PDEU;

11. je seznanjen z novim sporočilom Komisije z naslovom „Akt za enotni trg II – Skupaj za 
novo rast“, katerega cilj je krepiti povezovanje enotnega trga v EU ter spodbuditi rast in 
ustvarjanje visoko kakovostnih delovnih mest, zlasti za mlade; pozdravlja podporo, ki jo 
sporočilo nudi socialnemu podjetništvu; poziva, naj tej pobudi sledijo še druge splošne 
pobude za mala in srednja podjetja;

12. poudarja potrebo po izboljšanju predpisov o prenosljivosti pokojninskega zavarovanja, 
zlasti poklicnega;

13. poudarja, da notranji trg na pomembnem področju spletnih, komunikacijskih in kreativnih 
storitev še ni dokončno vzpostavljen; opozarja, da ima dokončna vzpostavitev digitalnega 
notranjega trga še velik potencial za rast in zaposlovanje;

14. poziva države članice, naj za namen čezmejnega opravljanja storitev zagotovijo ustrezne 
smernice o veljavnih delovnopravnih predpisih, predpisih o socialnem varstvu in davčnih 
predpisih za delodajalce, delojemalce in druge deležnike; meni, da morajo biti te 
informacije dostopne pred, med in po izkušnji z mobilnostjo;

15. se zaveda pomena enotnih kontaktnih točk kot enotnega vmesnika, ki pojasnjuje vse 
potrebne postopke za podjetja, kar zmanjšuje upravne ovire in spodbuja poslovne 
dejavnosti;

16. priznava potrebo po razvoju druge generacije enotnih kontaktnih točk, ki bodo bolj 
uporabniku prijazne in bodo omogočale čezmejno izvajanje postopkov; poudarja, da je 
potrebno ozaveščanje o obstoju teh kontaktnih točk in o koristih, ki jih prinašajo;
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