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Poprawka 1
Milan Cabrnoch

Projekt opinii
Punkt A preambuły 

Projekt opinii Poprawka

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

A. mając na uwadze, że rynek wewnętrzny 
usług musi się w pełni rozwijać,

Or.en

Poprawka 2
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Punkt A preambuły 

Projekt opinii Poprawka

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

A. mając na uwadze, że rozwój rynku 
wewnętrznego usług nie powinien 
podważać europejskiego modelu 
społecznego, a w szczególności prawa do 
godnej i trwałej pracy oraz dobrobytu 
społecznego dla wszystkich,

Or.pt

Poprawka 3
Jürgen Creutzmann, Nadja Hirsch, Gesine Meissner

Projekt opinii
Punkt A preambuły 

Projekt opinii Poprawka

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

usług musi w pełni rozwijać się przy 
jednoczesnym zachowaniu europejskiego 
modelu społecznego, a dyrektywa w 
sprawie usług istotnie się do tego 
przyczynia,

Or.de

Poprawka 4
Emilie Turunen

Projekt opinii
Punkt A preambuły 

Projekt opinii Poprawka

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

A. mając na uwadze, że rynek wewnętrzny 
usług musi w pełni rozwijać się przy 
jednoczesnym zachowaniu europejskiego 
modelu społecznego i zapewnieniu 
godnych miejsc pracy,

Or.en

Poprawka 5
Ole Christensen

Projekt opinii
Punkt A preambuły 

Projekt opinii Poprawka

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

A. mając na uwadze, że rynek wewnętrzny 
usług musi w pełni rozwijać się przy 
jednoczesnym zachowaniu europejskiego 
modelu społecznego bez pogorszenia go,

Or.da

Poprawka 6
Jürgen Creutzmann, Gesine Meissner, Nadja Hirsch

Projekt opinii
Punkt A a preambuły (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że dyrektywa w 
sprawie usług istotnie ułatwia przede 
wszystkim przedsiębiorcom prywatnym 
oraz małym i średnim przedsiębiorstwom 
podejmowanie działalności w innych 
państwach członkowskich, rozszerzanie 
działalności na inne dziedziny i 
zatrudnianie nowych pracowników,

Or.de

Poprawka 7
Milan Cabrnoch

Projekt opinii
Punkt A a preambuły (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że wdrożenie 
dyrektywy o usługach to kluczowe 
narzędzie w procesie zmierzającym do 
ukończenia tworzenia jednolitego rynku,

Or.en

Poprawka 8
Marian Harkin, Dirk Sterckx

Projekt opinii
Punkt A a preambuły (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że sektor usług 
wyrósł na największy sektor w Unii 
Europejskiej, a w mijającym 
dziesięcioleciu rosnąca podaż 
doprowadziła w sektorze usług do wzrostu 
miejsc pracy netto na przeważającym 
obszarze strefy euro,

Or.en



PE448.887v01-00 6/27 AM\830892PL.doc

PL

Poprawka 9
Milan Cabrnoch

Projekt opinii
Punkt A b preambuły (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że 70% miejsc 
pracy znajduje się w sektorze usług i 
wytwarza on 70% PKB Unii Europejskiej,

Or.en

Poprawka 10
Marian Harkin, Dirk Sterckx

Projekt opinii
Punkt A b preambuły (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że bardziej 
dynamiczny i wymagający większych 
nakładów pracy sektor usług może pomóc 
w utrzymaniu wzrostu gospodarczego,

Or.en

Poprawka 11
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. wyraża nadzieję, że dyrektywa o 
usługach przyniesie rzeczywiste korzyści 
pod względem tworzenia miejsc pracy oraz 
poprawy jakości i bezpieczeństwa 
oferowanych usług;

1. wyraża nadzieję, że zastosowanie 
dyrektywy o usługach nastąpi dopiero 
wówczas, gdy będzie ona miała pozytywny 
wpływ na tworzenie godnych i trwałych 
miejsc pracy oraz na poprawę jakości i 
bezpieczeństwa oferowanych usług;
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Or.pt

Poprawka 12
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. wyraża nadzieję, że dyrektywa o 
usługach przyniesie rzeczywiste korzyści 
pod względem tworzenia miejsc pracy oraz 
poprawy jakości i bezpieczeństwa 
oferowanych usług;

1. wyraża nadzieję, że dyrektywa o 
usługach przyniesie rzeczywiste korzyści 
pod względem tworzenia miejsc pracy oraz 
poprawy jakości i bezpieczeństwa 
oferowanych usług, a także poprzez 
uwzględnienie wszelkich cech 
specyficznych i systemów regulacji 
zatrudnienia i usług;

Or.en

Poprawka 13
Marian Harkin, Dirk Sterckx

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. wyraża nadzieję, że dyrektywa o 
usługach przyniesie rzeczywiste korzyści 
pod względem tworzenia miejsc pracy oraz 
poprawy jakości i bezpieczeństwa 
oferowanych usług;

1. jest głęboko przekonany, że dyrektywa 
o usługach przyniesie rzeczywiste korzyści 
pod względem tworzenia miejsc pracy oraz 
poprawy jakości i bezpieczeństwa 
oferowanych usług;

Or.en

Poprawka 14
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 1 
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Projekt opinii Poprawka

1. wyraża nadzieję, że dyrektywa o 
usługach przyniesie rzeczywiste korzyści 
pod względem tworzenia miejsc pracy oraz 
poprawy jakości i bezpieczeństwa 
oferowanych usług;

1. powątpiewa, czy dyrektywa o usługach 
przyniesie rzeczywiste korzyści pod 
względem tworzenia miejsc pracy oraz 
poprawy jakości i bezpieczeństwa 
oferowanych usług;

Or.en

Poprawka 15
Milan Cabrnoch

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. wyraża nadzieję, że dyrektywa o 
usługach przyniesie rzeczywiste korzyści 
pod względem tworzenia miejsc pracy oraz 
poprawy jakości i bezpieczeństwa 
oferowanych usług;

1. wyraża nadzieję, że dyrektywa o 
usługach przyniesie rzeczywiste korzyści 
pod względem tworzenia miejsc pracy oraz 
poprawy jakości i bezpieczeństwa, a także 
rozszerzenia oferty usług;

Or.en

Poprawka 16
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wyraża nadzieję, że dyrektywa o 
usługach przyniesie rzeczywiste korzyści 
pod względem tworzenia miejsc pracy oraz 
poprawy jakości i bezpieczeństwa 
oferowanych usług;

1. wyraża nadzieję, że dyrektywa o 
usługach przyniesie rzeczywiste korzyści 
pod względem tworzenia trwałych miejsc 
pracy dobrej jakości oraz poprawy jakości 
i bezpieczeństwa oferowanych usług;

Or.fr
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Poprawka 17
Ole Christensen

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. wyraża nadzieję, że dyrektywa o 
usługach przyniesie rzeczywiste korzyści 
pod względem tworzenia miejsc pracy oraz 
poprawy jakości i bezpieczeństwa 
oferowanych usług;

1. wyraża nadzieję, że dyrektywa o 
usługach przyniesie rzeczywiste korzyści 
pod względem tworzenia godziwych miejsc 
pracy oraz poprawy jakości i 
bezpieczeństwa oferowanych usług;

Or.da

Poprawka 18
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. wyraża nadzieję, że dyrektywa o 
usługach przyniesie rzeczywiste korzyści 
pod względem tworzenia miejsc pracy oraz 
poprawy jakości i bezpieczeństwa 
oferowanych usług;

1. wyraża nadzieję, że dyrektywa o 
usługach przyniesie rzeczywiste korzyści 
pod względem tworzenia wysokiej jakości 
miejsc pracy oraz poprawy jakości i 
bezpieczeństwa oferowanych usług;

Or.de

Poprawka 19
Jürgen Creutzmann, Nadja Hirsch, Gesine Meissner

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. wyraża nadzieję, że dyrektywa o 
usługach przyniesie rzeczywiste korzyści 
pod względem tworzenia miejsc pracy oraz 
poprawy jakości i bezpieczeństwa 
oferowanych usług;

1. zakłada, że dyrektywa o usługach 
przyniesie korzyści pod względem 
tworzenia miejsc pracy oraz poprawy 
jakości i bezpieczeństwa oferowanych 
usług;



PE448.887v01-00 10/27 AM\830892PL.doc

PL

Or.de

Poprawka 20
Milan Cabrnoch

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że głównym celem 
dyrektywy o usługach jest zwiększenie 
potencjału rynkowego i zredukowanie 
obciążeń administracyjnych 
utrudniających działalność, co umożliwi 
przedsiębiorstwom i konsumentom w całej 
Unii Europejskiej czerpanie korzyści z 
konkurencji i wyboru dostępnych usług;

Or.en

Poprawka 21
Marian Harkin, Dirk Sterckx

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. zauważa, że pełna, spójna i terminowa 
transpozycja dyrektywy o usługach jest 
niezbędna, by w pełni zrealizować jej cele;

Or.en

Poprawka 22
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że dyrektywa o usługach 
powinna podnosić poziom opieki 
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społecznej i praw pracowniczych oraz 
zapewniać sprawiedliwe warunki pracy 
wszystkim obywatelom Unii Europejskiej;

Or.en

Poprawka 23
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

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;

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; zwraca 
uwagę, że należy zagwarantować 
równowagę pomiędzy prawem do 
oferowania usług w UE a indywidualnymi 
i zbiorowymi prawami pracowników; 
podkreśla konieczność wyjaśnienia –
również na gruncie prawa pierwotnego –
że ogólne prawa podstawowe, w tym 
socjalne prawa podstawowe, nie są 
podporządkowane rynkowi 
wewnętrznemu;

Or.de

Poprawka 24
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że dyrektywę należy 
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interpretować również w świetle wyroków 
Trybunału Sprawiedliwości w sprawach 
Viking, Laval i Rüffert oraz że dla 
sprawnego wdrożenia dyrektywy 
usługowej zasadnicze znaczenie ma 
przegląd dyrektywy dotyczącej 
delegowania pracowników;

Or.fr

Poprawka 25
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. 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; dodaje, że dyrektywa ta 
nie ma zastosowania do prawa pracy i nie 
ma również wpływu na ustawodawstwo 
państw członkowskich w zakresie 
zabezpieczenia społecznego;

3. 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; wzywa Komisję do 
skorzystania z przysługującego jej prawa 
inicjatywy oraz przedstawienia w trybie 
pilnym wniosku w sprawie dyrektywy 
dotyczącej usług świadczonych w interesie 
ogólnym oraz usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym;
dodaje, że dyrektywa ta nie ma 
zastosowania do prawa pracy i nie ma 
również wpływu na ustawodawstwo 
państw członkowskich w zakresie 
zabezpieczenia społecznego;

Or.de

Poprawka 26
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 3 
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Projekt opinii Poprawka

3. 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; dodaje, że dyrektywa ta 
nie ma zastosowania do prawa pracy i nie 
ma również wpływu na ustawodawstwo 
państw członkowskich w zakresie 
zabezpieczenia społecznego;

3. 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; wzywa Komisję do 
monitorowania wpływu dyrektywy o 
usługach na usługi świadczone w interesie 
ogólnym; podkreśla potrzebę pewności 
prawa usług świadczonych w interesie 
ogólnym; dodaje, że dyrektywa ta nie ma 
zastosowania do prawa pracy i nie ma 
również wpływu na ustawodawstwo 
państw członkowskich w zakresie 
zabezpieczenia społecznego; wzywa 
państwa członkowskie do zgłaszania 
wszelkich przypadków wpływu dyrektywy 
o usługach na prawo pracy lub konfliktów 
między dyrektywą a prawem pracy; wzywa 
Komisję, by uważnie śledziła wpływ 
dyrektywy o usługach na prawo pracy i 
zagwarantowała, że działalność 
prowadzona zgodnie z dyrektywą o 
usługach nie prowadzi do konfliktów 
między obowiązującymi przepisami i nie 
ogranicza obowiązujących praw;

Or.en

Poprawka 27
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. 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; dodaje, że dyrektywa ta 
nie ma zastosowania do prawa pracy i nie 

3. 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; dodaje, że dyrektywa ta 
nie ma zastosowania do prawa pracy i nie 
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ma również wpływu na ustawodawstwo 
państw członkowskich w zakresie 
zabezpieczenia społecznego;

ma również wpływu na ustawodawstwo 
państw członkowskich w zakresie 
zabezpieczenia społecznego i uwzględnia 
wnioski dotyczące wyłączenia 
przedstawione przez państwa 
członkowskie;

Or.pt

Poprawka 28
Ole Christensen

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3a. zwraca uwagę, że w minionych latach 
doświadczyliśmy na wspólnym rynku 
wielu trudności, zwłaszcza w kwestii 
swobodnego przemieszczania się, 
przykładowo dyrektywa w sprawie 
delegowania pracowników przyczyniła się 
do powstania trudności w szeregu państw 
członkowskich; wzywa państwa 
członkowskie, a także instytucje UE do 
dalszej pracy na rzecz rozwiązania tych 
trudności, w związku z tym podkreśla 
również, że wspólny rynek nie może mieć 
nadrzędnego znaczenia lub być ważniejszy 
niż europejski model socjalny;

Or.da

Poprawka 29
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3a. uważa, że Komisja powinna zapisać 
prawa podstawowe we wszystkich aktach 
prawnych dotyczących jednolitego rynku; 
zapewniono by w ten sposób, że wdrażanie 
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podstawowych wolności gospodarczych na 
jednolitym rynku nie przeszkodzi w 
wykonywaniu prawa do prowadzenia 
sporów zbiorowych i prawa do strajku, 
które zapisano w prawie krajowym;

Or.en

Poprawka 30
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że nie zostały wyjaśnione 
kwestie dotyczące zakresu stosowania 
dyrektywy; twierdzi, że dyrektywa, która 
jasno definiuje pojęcia „usług 
handlowych”, „usług świadczonych w 
ogólnym interesie gospodarczym” i „usług 
świadczonych w interesie ogólnym” jest 
obecnie konieczna bardziej niż 
kiedykolwiek, aby dokładnie określić 
zakres stosowania dyrektywy o usługach i 
przepisy prawa mające zastosowanie do 
usług nieobjętych zakresem tej dyrektywy, 
ze szczególnym uwzględnieniem systemu 
zezwoleń;

4. uważa, że nie zostały wyjaśnione 
kwestie dotyczące zakresu stosowania 
dyrektywy; uważa w szczególności, że 
brakuje jasności co do wyłączenia usług 
społecznych z zakresu dyrektywy; twierdzi, 
że dyrektywa, która jasno definiuje pojęcie
„usług świadczonych w interesie 
ogólnym”, jest obecnie konieczna bardziej 
niż kiedykolwiek, aby dokładnie określić 
zakres stosowania dyrektywy o usługach i 
przepisy prawa mające zastosowanie do 
usług nieobjętych zakresem tej dyrektywy, 
ze szczególnym uwzględnieniem systemu 
zezwoleń, a także by chronić usługi 
społeczne świadczone w interesie ogólnym 
przed zastosowaniem zasad konkurencji;

Or.en

Poprawka 31
Marian Harkin, Dirk Sterckx, Elizabeth Lynne

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że nie zostały wyjaśnione 
kwestie dotyczące zakresu stosowania 
dyrektywy; twierdzi, że dyrektywa, która 

4. uważa, że nie zostały wyjaśnione 
kwestie dotyczące zakresu stosowania 
dyrektywy; twierdzi, że kompleksowy 
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jasno definiuje pojęcia „usług 
handlowych”, „usług świadczonych w 
ogólnym interesie gospodarczym” i „usług 
świadczonych w interesie ogólnym” jest 
obecnie konieczna bardziej niż 
kiedykolwiek, aby dokładnie określić 
zakres stosowania dyrektywy o usługach i
przepisy prawa mające zastosowanie do 
usług nieobjętych zakresem tej dyrektywy, 
ze szczególnym uwzględnieniem systemu 
zezwoleń;

ogląd zakresu stosowania dyrektywy 
zwiększy skuteczność i wydajność sektora 
usług w Europie oraz przepisów prawa 
mających zastosowanie do usług 
nieobjętych zakresem tej dyrektywy, ze 
szczególnym uwzględnieniem systemu 
zezwoleń;

Or.en

Poprawka 32
Danuta Jazłowiecka, Małgorzata Handzlik

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że nie zostały wyjaśnione 
kwestie dotyczące zakresu stosowania 
dyrektywy; twierdzi, że dyrektywa, która 
jasno definiuje pojęcia „usług 
handlowych”, „usług świadczonych w 
ogólnym interesie gospodarczym” i „usług 
świadczonych w interesie ogólnym” jest 
obecnie konieczna bardziej niż 
kiedykolwiek, aby dokładnie określić 
zakres stosowania dyrektywy o usługach i 
przepisy prawa mające zastosowanie do 
usług nieobjętych zakresem tej dyrektywy, 
ze szczególnym uwzględnieniem systemu
zezwoleń;

4. wzywa Komisję, by lepiej wyjaśniła 
zakres stosowania dyrektywy, zwłaszcza 
pojęcia „działalności gospodarczej”, 
„usług świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym” i „usług społecznych
świadczonych w interesie ogólnym”, a 
także zastosowanie dyrektywy do 
systemów zezwoleń w dziedzinie usług 
społecznych świadczonych w interesie 
ogólnym;

Or.en

Poprawka 33
Jürgen Creutzmann, Nadja Hirsch, Gesine Meissner

Projekt opinii
Ustęp 4 
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Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że nie zostały wyjaśnione 
kwestie dotyczące zakresu stosowania 
dyrektywy; twierdzi, że dyrektywa, która 
jasno definiuje pojęcia „usług 
handlowych”, „usług świadczonych w 
ogólnym interesie gospodarczym” i „usług 
świadczonych w interesie ogólnym” jest 
obecnie konieczna bardziej niż 
kiedykolwiek, aby dokładnie określić 
zakres stosowania dyrektywy o usługach i 
przepisy prawa mające zastosowanie do 
usług nieobjętych zakresem tej dyrektywy, 
ze szczególnym uwzględnieniem systemu 
zezwoleń;

4. uważa, że nie zostały wyjaśnione 
kwestie dotyczące zakresu stosowania 
dyrektywy; twierdzi, że niezbędne są jasne 
definicje „usług handlowych”, „usług 
świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym” i „usług świadczonych w 
interesie ogólnym”, aby dokładnie określić 
zakres stosowania dyrektywy o usługach i 
przepisy prawa mające zastosowanie do 
usług nieobjętych zakresem tej dyrektywy, 
ze szczególnym uwzględnieniem systemu 
zezwoleń;

Or.de

Poprawka 34
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że nie zostały wyjaśnione 
kwestie dotyczące zakresu stosowania 
dyrektywy; twierdzi, że dyrektywa, która 
jasno definiuje pojęcia „usług 
handlowych”, „usług świadczonych w 
ogólnym interesie gospodarczym” i „usług 
świadczonych w interesie ogólnym” jest 
obecnie konieczna bardziej niż 
kiedykolwiek, aby dokładnie określić 
zakres stosowania dyrektywy o usługach i 
przepisy prawa mające zastosowanie do 
usług nieobjętych zakresem tej dyrektywy, 
ze szczególnym uwzględnieniem systemu 
zezwoleń;

4. uważa, że nie zostały wyjaśnione 
kwestie dotyczące zakresu stosowania 
dyrektywy, w związku z czym w państwach 
członkowskich należy przeprowadzić 
dogłębną ocenę zdobytych doświadczeń; 
twierdzi, że dyrektywa, która jasno 
definiuje pojęcia „usług handlowych”, 
„usług świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym” i „usług społecznych
świadczonych w interesie ogólnym” jest 
obecnie konieczna bardziej niż 
kiedykolwiek, aby dokładnie określić 
zakres stosowania dyrektywy o usługach i 
przepisy prawa mające zastosowanie do 
usług nieobjętych zakresem tej dyrektywy, 
ze szczególnym uwzględnieniem systemu 
zezwoleń;

Or.en
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Poprawka 35
Ole Christensen

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że nie zostały wyjaśnione 
kwestie dotyczące zakresu stosowania 
dyrektywy; twierdzi, że dyrektywa, która 
jasno definiuje pojęcia „usług 
handlowych”, „usług świadczonych w 
ogólnym interesie gospodarczym” i „usług 
świadczonych w interesie ogólnym” jest 
obecnie konieczna bardziej niż 
kiedykolwiek, aby dokładnie określić 
zakres stosowania dyrektywy o usługach i 
przepisy prawa mające zastosowanie do 
usług nieobjętych zakresem tej dyrektywy, 
ze szczególnym uwzględnieniem systemu 
zezwoleń;

4. uważa, że nie zostały wyjaśnione 
kwestie dotyczące zakresu stosowania 
dyrektywy; twierdzi, że pojęcia „usługi 
handlowe”, „usługi świadczone w 
ogólnym interesie gospodarczym” i 
„usługi świadczone w interesie ogólnym”
powinny zostać bardziej szczegółowo
zdefiniowane, aby określić zakres 
stosowania dyrektywy o usługach i 
przepisy prawa mające zastosowanie do 
usług nieobjętych zakresem tej dyrektywy, 
ze szczególnym uwzględnieniem systemu 
zezwoleń; uważa w związku z tym, że w 
chwili obecnej nieuzasadnione jest 
rozszerzenie zakresu zastosowania 
dyrektywy usługowej;

Or.da

Poprawka 36
Milan Cabrnoch

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że nie zostały wyjaśnione 
kwestie dotyczące zakresu stosowania
dyrektywy; twierdzi, że dyrektywa, która 
jasno definiuje pojęcia „usług 
handlowych”, „usług świadczonych w 
ogólnym interesie gospodarczym” i „usług 
świadczonych w interesie ogólnym” jest 
obecnie konieczna bardziej niż 
kiedykolwiek, aby dokładnie określić 
zakres stosowania dyrektywy o usługach i 

4. uważa, że nie zostały wyjaśnione 
kwestie dotyczące zakresu stosowania 
dyrektywy; twierdzi, że dyrektywa, która 
jasno definiuje pojęcia „usług 
handlowych”, „usług świadczonych w 
ogólnym interesie gospodarczym” i „usług 
społecznych świadczonych w interesie 
ogólnym” jest obecnie konieczna bardziej 
niż kiedykolwiek, aby dokładnie określić 
zakres stosowania dyrektywy o usługach i 
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przepisy prawa mające zastosowanie do 
usług nieobjętych zakresem tej dyrektywy, 
ze szczególnym uwzględnieniem systemu 
zezwoleń;

przepisy prawa mające zastosowanie do 
usług nieobjętych zakresem tej dyrektywy, 
ze szczególnym uwzględnieniem systemu 
zezwoleń, przy jednoczesnym 
poszanowaniu zasady pomocniczości;

Or.en

Poprawka 37
Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4a. uważa za konieczne wykluczenie z 
zakresu stosowania dyrektywy działalności 
gospodarczej, która od zawsze jest 
zakorzeniona na danym terytorium i która 
w sposób unikalny wyraża jego spuściznę 
związaną z tradycjami i kulturą, jak np. 
handel obwoźny;

Or.it

Poprawka 38
Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. zachęca Komisję do monitorowania 
wpływu dyrektywy na tę działalność, 
ryzykuje bowiem ona utratę tych cech, 
które od zawsze czyniły ją wyrazem 
tożsamościowej spuścizny naszych 
terytoriów;

Or.it
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Poprawka 39
Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. zachęca Komisję do monitorowania 
całkowicie ponoszonych przez państwa 
członkowskie kosztów związanych ze 
stosowaniem dyrektywy;

Or.it

Poprawka 40
Thomas Mann

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że pojedyncze punkty 
kontaktowe powinny być wykorzystywane 
jako ośrodki udzielające informacji 
dotyczących dyrektywy, a w szczególności 
obowiązującego prawa pracy i praw 
pracowniczych na mocy dyrektywy;

5. uważa, że pojedyncze punkty 
kontaktowe powinny być wykorzystywane 
jako ośrodki udzielające informacji 
dotyczących dyrektywy oraz – w 
odniesieniu do obszarów nieobjętych 
zakresem stosowania dyrektywy –
właściwych organów oraz pełnić tym 
samym rolę doradczą; Parlament 
Europejski odrzuca możliwość 
prowadzenia przez punkty kontaktowe 
obszernej działalności informacyjnej lub 
nawet doradczej w zakresie prawa pracy i 
prawa socjalnego chociażby z tego 
powodu, że w przypadku udzielenia 
fałszywych informacji pojawiłyby się 
skomplikowane kwestie dotyczące 
odpowiedzialności cywilnej;

Or.de
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Poprawka 41
Jürgen Creutzmann, Nadja Hirsch, Gesine Meissner

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że pojedyncze punkty 
kontaktowe powinny być wykorzystywane
jako ośrodki udzielające informacji 
dotyczących dyrektywy, a w szczególności
obowiązującego prawa pracy i praw 
pracowniczych na mocy dyrektywy;

5. uważa, że pojedyncze punkty 
kontaktowe są szczególnie efektywne, 
jeżeli można je łatwo znaleźć, jeżeli 
wykonując swoją pracę, kierują się 
względami praktycznymi, ich pracownicy 
władają kilkoma językami i oferują one 
swoje usługi również drogą elektroniczną; 
proponuje ponadto, aby na późniejszym 
etapie owe pojedyncze punkty kontaktowe 
zaczęły działać jako ośrodki udzielające 
informacji dotyczących dyrektywy i 
obowiązującego prawa pracy, a także bez 
zbędnych formalności udzielały małym i 
średnim przedsiębiorstwom porad z 
zakresu obowiązującego prawa pracy;

Or.de

Poprawka 42
Pascale Gruny

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że pojedyncze punkty 
kontaktowe powinny być wykorzystywane 
jako ośrodki udzielające informacji 
dotyczących dyrektywy, a w szczególności 
obowiązującego prawa pracy i praw 
pracowniczych na mocy dyrektywy;

5. uważa, że pojedyncze punkty 
kontaktowe powinny być wykorzystywane 
jako ośrodki udzielające informacji i porad 
dotyczących dyrektywy, a w szczególności 
obowiązującego prawa pracy i prawa 
ubezpieczeń społecznych oraz praw 
pracowniczych na mocy dyrektywy; ze 
względu na złożoność prawodawstwa 
uważa, że podczas kontroli prowadzonych 
przez organy administracji 
odpowiedzialne za przestrzeganie prawa 
pracy lub ubezpieczeń społecznych nad 
sankcje należy przedkładać dialog, 
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doradztwo i udzielanie informacji;

Or.fr

Poprawka 43
Ole Christensen

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że pojedyncze punkty 
kontaktowe powinny być wykorzystywane 
jako ośrodki udzielające informacji 
dotyczących dyrektywy, a w szczególności 
obowiązującego prawa pracy i praw 
pracowniczych na mocy dyrektywy;

5. uważa, że pojedyncze punkty 
kontaktowe powinny być dostępne 
zarówno w formie elektronicznej, jak i w 
postaci fizycznej we wszystkich państwach 
członkowskich oraz powinny być 
wykorzystywane jako ośrodki udzielające 
informacji dotyczących dyrektywy, a w 
szczególności obowiązującego prawa pracy 
i praw pracowniczych na mocy dyrektywy;

Or.da

Poprawka 44
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że pojedyncze punkty 
kontaktowe powinny być wykorzystywane 
jako ośrodki udzielające informacji
dotyczących dyrektywy, a w szczególności 
obowiązującego prawa pracy i praw 
pracowniczych na mocy dyrektywy;

5. uważa, że należy wyraźniej podkreślić 
zadanie pojedynczych punktów 
kontaktowych polegające na 
informowaniu obywateli w sprawach
dotyczących dyrektywy, a w szczególności 
obowiązującego prawa pracy i praw 
pracowniczych na mocy dyrektywy;

Or.en



AM\830892PL.doc 23/27 PE448.887v01-00

PL

Poprawka 45
Danuta Jazłowiecka, Małgorzata Handzlik

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że pojedyncze punkty 
kontaktowe powinny być wykorzystywane 
jako ośrodki udzielające informacji 
dotyczących dyrektywy, a w szczególności 
obowiązującego prawa pracy i praw 
pracowniczych na mocy dyrektywy;

5. uważa, że pojedyncze punkty 
kontaktowe powinny być wykorzystywane 
jako ośrodki udzielające informacji 
dotyczących dyrektywy; mogą one 
ponadto udzielać informacji na temat 
obowiązującego prawa pracy i praw 
pracowniczych na mocy dyrektywy;

Or.en

Poprawka 46
Pascale Gruny

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5a. uważa, że wobec złożoności 
prawodawstwa każdy obywatel powinien 
mieć możliwość zasięgnięcia opinii 
organów administracji w odpowiednich 
dziedzinach ich właściwości i uzyskać 
precyzyjną odpowiedź na zadane pytania; 
jest zdania, że w związku z tym należy 
rozbudowywać pojęcie „zarządzenia” 
zarówno w dziedzinie prawa pracy, jak i 
ubezpieczeń społecznych, by walczyć z 
niepewnością prawa; uważa ponadto, że w 
celu zapewnienia przejrzystości wydane 
decyzje powinny być publikowane;

Or.fr
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Poprawka 47
Ole Christensen

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5a. wyraża ubolewanie z powodu faktu, że 
do chwili obecnej nie wszystkie państwa 
członkowskie w pełni wdrożyły dyrektywę 
usługową i domaga się, aby uczyniły to 
jak najszybciej;

Or.da

Poprawka 48
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5a. uważa, że należy ścigać i karać 
obchodzenie krajowych przepisów prawa 
pracy, np. pracę na czarno lub pozorne 
prowadzenie własnej działalności 
gospodarczej;

Or.de

Poprawka 49
Danuta Jazłowiecka, Małgorzata Handzlik

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca się do Komitetu ds. 
Zatrudnienia, o którym mowa w art. 150 
TFUE, o przedstawienie okresowego 
sprawozdania na temat wpływu 
stosowania dyrektywy na zatrudnienie, z 
punktu widzenia zarówno ilościowego jak 

6. zwraca się do Komisji o ścisłe 
monitorowanie stosowania dyrektywy we 
wszystkich państwach członkowskich oraz 
o przedstawianie okresowych sprawozdań 
z jej wdrażania; sprawozdania te powinny 
uwzględniać rzeczywisty średnio- i 
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i jakościowego. długoterminowy wpływ dyrektywy na 
zatrudnienie w UE.

Or.en

Poprawka 50
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca się do Komitetu ds. Zatrudnienia, 
o którym mowa w art. 150 TFUE, o 
przedstawienie okresowego sprawozdania
na temat wpływu stosowania dyrektywy na 
zatrudnienie, z punktu widzenia zarówno 
ilościowego jak i jakościowego.

6. zwraca się do Komitetu ds. Zatrudnienia, 
o którym mowa w art. 150 TFUE, o 
przedstawianie okresowych sprawozdań na 
temat wpływu stosowania dyrektywy na 
zatrudnienie z punktu widzenia, zarówno 
ilościowego, jak i jakościowego; domaga 
się, by w dalszym procesie wdrażania i 
oceny dyrektywy o usługach w znacznej 
mierze skupiono się na kwestii 
zatrudnienia.

Or.en

Poprawka 51
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca się do Komitetu ds. Zatrudnienia, 
o którym mowa w art. 150 TFUE, 
o przedstawienie okresowego 
sprawozdania na temat wpływu stosowania 
dyrektywy na zatrudnienie, z punktu 
widzenia zarówno ilościowego jak i 
jakościowego.

6. zwraca się do Komitetu ds. Zatrudnienia, 
o którym mowa w art. 150 TFUE, 
o przedstawienie okresowego 
sprawozdania na temat wpływu stosowania 
dyrektywy na zatrudnienie, z punktu 
widzenia zarówno ilościowego jak i 
jakościowego i nalega na 
przeprowadzenie badania poświęconego 
gospodarczym i społecznym skutkom 
stosowania dyrektywy.

Or.pt
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Poprawka 52
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca się do Komitetu ds. Zatrudnienia, 
o którym mowa w art. 150 TFUE, o 
przedstawienie okresowego sprawozdania
na temat wpływu stosowania dyrektywy na 
zatrudnienie, z punktu widzenia zarówno 
ilościowego jak i jakościowego.

6. zwraca się do Komitetu ds. Zatrudnienia, 
o którym mowa w art. 150 TFUE, o 
przedstawianie okresowych sprawozdań na 
temat wpływu stosowania dyrektywy na 
zatrudnienie z punktu widzenia, zarówno 
ilościowego, jak i jakościowego, przy czym 
sprawozdania te powinny bazować na 
dogłębnych ocenach prowadzonych w 
państwach członkowskich.

Or.en

Poprawka 53
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca się do Komitetu ds. Zatrudnienia, 
o którym mowa w art. 150 TFUE, 
o przedstawienie okresowego 
sprawozdania na temat wpływu stosowania 
dyrektywy na zatrudnienie, z punktu 
widzenia zarówno ilościowego jak i 
jakościowego.

6. zwraca się do Komitetu ds. Zatrudnienia, 
o którym mowa w art. 150 TFUE, 
o przedstawienie okresowego 
sprawozdania na temat wpływu stosowania 
dyrektywy na zatrudnienie i jakość miejsc 
pracy, z punktu widzenia zarówno 
ilościowego jak i jakościowego.

Or.de

Poprawka 54
Ole Christensen

Projekt opinii
Ustęp 6 



AM\830892PL.doc 27/27 PE448.887v01-00

PL

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca się do Komitetu ds. Zatrudnienia, 
o którym mowa w art. 150 TFUE, 
o przedstawienie okresowego
sprawozdania na temat wpływu stosowania 
dyrektywy na zatrudnienie, z punktu 
widzenia zarówno ilościowego jak i 
jakościowego.

6. zwraca się do Komitetu ds. Zatrudnienia, 
o którym mowa w art. 150 TFUE, 
o przedstawienie rocznego sprawozdania 
na temat wpływu stosowania dyrektywy na 
zatrudnienie, z punktu widzenia zarówno 
ilościowego jak i jakościowego we 
wszystkich państwach członkowskich.

Or.da

Poprawka 55
Marian Harkin, Dirk Sterckx

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca się do Komitetu ds. Zatrudnienia, 
o którym mowa w art. 150 TFUE, o 
przedstawienie okresowego sprawozdania
na temat wpływu stosowania dyrektywy na 
zatrudnienie, z punktu widzenia zarówno 
ilościowego jak i jakościowego.

6. zwraca się do Komitetu ds. Zatrudnienia, 
o którym mowa w art. 150 TFUE, o 
terminowe przedstawianie okresowych 
sprawozdań na temat wpływu stosowania 
dyrektywy na zatrudnienie z punktu 
widzenia, zarówno ilościowego, jak i 
jakościowego.

Or.en


