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Predlog spremembe 1
Milan Cabrnoch

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker se mora notranji trg storitev polno 
razvijati, pri čemer je treba ohranjati 
evropski socialni model,

A. ker se mora notranji trg storitev polno 
razvijati,

Or.en

Predlog spremembe 2
Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker se mora notranji trg storitev polno 
razvijati, pri čemer je treba ohranjati
evropski socialni model,

A. ker razvoj notranjega trga storitev ne 
sme spodkopati evropskega socialnega 
modela, zlasti dostojnih in varnih 
delovnih mest ter splošne sisteme 
socialnega varstva,

Or.pt

Predlog spremembe 3
Jürgen Creutzmann, Nadja Hirsch, Gesine Meissner

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker se mora notranji trg storitev polno 
razvijati, pri čemer je treba ohranjati 
evropski socialni model,

A. ker se mora notranji trg storitev polno 
razvijati, pri čemer je treba ohranjati 
evropski socialni model, direktiva o 
storitvah pa bo pomenila dragocen 
prispevek k temu;

Or.de
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Predlog spremembe 4
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker se mora notranji trg storitev polno
razvijati, pri čemer je treba ohranjati 
evropski socialni model,

A. ker se mora notranji trg storitev polno 
razvijati, pri čemer je treba ohranjati 
evropski socialni model in zagotavljati 
dostojna delovna mesta,

Or.en

Predlog spremembe 5
Ole Christensen

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker se mora notranji trg storitev polno 
razvijati, pri čemer je treba ohranjati 
evropski socialni model,

ker se mora notranji trg storitev polno 
razvijati, pri čemer je treba v celoti
ohranjati evropski socialni model,

Or.da

Predlog spremembe 6
Jürgen Creutzmann, Gesine Meissner, Nadja Hirsch

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker direktiva o storitvah predvsem 
samozaposlenim ter malim in srednjim 
podjetjem bistveno olajša, da so tudi v 
drugih državah članicah zaposleni, da 
razvijajo nova poslovna področja ter 
zaposlijo novo osebje;
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Predlog spremembe 7
Milan Cabrnoch

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker je izvajanje direktive o storitvah 
bistveno za dokončno oblikovanje 
enotnega trga,

Or.en

Predlog spremembe 8
Marian Harkin, Dirk Sterckx

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker so storitve postale največji sektor v 
Evropski uniji, v zadnjih desetih letih pa 
so bila ob porastu povpraševanja v 
storitvenem sektorju v večini držav 
območja evra ustvarjena neto delovna 
mesta,

Or.en

Predlog spremembe 9
Milan Cabrnoch

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ab. ker storitveni sektor predstavlja 70 % 
delovnih mest in BDP v Evropski uniji,

Or.en
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Predlog spremembe 10
Marian Harkin, Dirk Sterckx

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ab. ker bi lahko bolj dinamičen in 
delovno intenziven storitveni sektor 
prispeval k trajnostni rasti,

Or.en

Predlog spremembe 11
Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. upa, da bo direktiva o storitvah resnično
pozitivno vplivala na ustvarjanje delovnih 
mest ter izboljšanje kakovosti in varnosti 
ponujenih storitev;

1. upa, da se bo direktiva o storitvah 
izvajala le, če bo imela pozitiven vpliv na 
ustvarjanje dostojnih in varnih delovnih 
mest ter izboljšanje kakovosti in varnosti 
ponujenih storitev;

Or.pt

Predlog spremembe 12
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. upa, da bo direktiva o storitvah resnično 
pozitivno vplivala na ustvarjanje delovnih 
mest ter izboljšanje kakovosti in varnosti 
ponujenih storitev;

1. upa, da bo direktiva o storitvah resnično 
pozitivno vplivala na ustvarjanje delovnih 
mest ter izboljšanje kakovosti in varnosti 
ponujenih storitev, ob tem pa upoštevala 
vse posebnosti in regulativne mehanizme 
na področju delovnih mest in storitev;
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Predlog spremembe 13
Marian Harkin, Dirk Sterckx

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. upa, da bo direktiva o storitvah resnično 
pozitivno vplivala na ustvarjanje delovnih 
mest ter izboljšanje kakovosti in varnosti 
ponujenih storitev;

1. je trdno prepričan, da bo direktiva o 
storitvah resnično pozitivno vplivala na 
ustvarjanje delovnih mest ter izboljšanje
kakovosti in varnosti ponujenih storitev;

Or.en

Predlog spremembe 14
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. upa, da bo direktiva o storitvah resnično 
pozitivno vplivala na ustvarjanje delovnih 
mest ter izboljšanje kakovosti in varnosti 
ponujenih storitev;

1. dvomi, da bo direktiva o storitvah 
resnično pozitivno vplivala na ustvarjanje 
delovnih mest ter izboljšanje kakovosti in 
varnosti ponujenih storitev;

Or.en

Predlog spremembe 15
Milan Cabrnoch

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. upa, da bo direktiva o storitvah resnično 
pozitivno vplivala na ustvarjanje delovnih 
mest ter izboljšanje kakovosti in varnosti 
ponujenih storitev;

1. upa, da bo direktiva o storitvah resnično 
pozitivno vplivala na ustvarjanje delovnih 
mest, izboljšanje kakovosti in varnosti 
ponujenih storitev ter njihovo širšo 
ponudbo;
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Predlog spremembe 16
Pervenche Berès

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. upa, da bo direktiva o storitvah resnično 
pozitivno vplivala na ustvarjanje delovnih 
mest ter izboljšanje kakovosti in varnosti 
ponujenih storitev;

1. upa, da bo direktiva o storitvah resnično 
pozitivno vplivala na ustvarjanje trajnih,
kakovostnih delovnih mest ter izboljšanje 
kakovosti in varnosti ponujenih storitev;

Or.fr

Predlog spremembe 17
Ole Christensen

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. upa, da bo direktiva o storitvah resnično 
pozitivno vplivala na ustvarjanje delovnih 
mest ter izboljšanje kakovosti in varnosti 
ponujenih storitev;

1. upa, da bo direktiva o storitvah resnično 
pozitivno vplivala na ustvarjanje dostojnih
delovnih mest ter izboljšanje kakovosti in 
varnosti ponujenih storitev;

Or.da

Predlog spremembe 18
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. upa, da bo direktiva o storitvah resnično 
pozitivno vplivala na ustvarjanje delovnih 
mest ter izboljšanje kakovosti in varnosti 
ponujenih storitev;

1. upa, da bo direktiva o storitvah resnično 
pozitivno vplivala na ustvarjanje 
visokokakovostnih delovnih mest ter 
izboljšanje kakovosti in varnosti ponujenih 
storitev;
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Predlog spremembe 19
Jürgen Creutzmann, Nadja Hirsch, Gesine Meissner

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. upa, da bo direktiva o storitvah resnično 
pozitivno vplivala na ustvarjanje delovnih 
mest ter izboljšanje kakovosti in varnosti 
ponujenih storitev;

1. predvideva, da bo direktiva o storitvah 
resnično pozitivno vplivala na ustvarjanje 
delovnih mest ter izboljšanje kakovosti in 
varnosti ponujenih storitev;

Or.de

Predlog spremembe 20
Milan Cabrnoch

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da je glavni cilj direktive o 
storitvah ustvariti nove tržne priložnosti in 
zmanjšati odvečno birokracijo, da bi 
konkurenca in izbira na področju storitev 
koristili podjetjem in potrošnikom v vsej 
Evropski uniji;

Or.en

Predlog spremembe 21
Marian Harkin, Dirk Sterckx

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. ugotavlja, da je treba direktivo o 
storitvah celovito, skladno in pravočasno 
prenesti, da bi uresničili vse njene cilje;
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Predlog spremembe 22
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da bi morala direktiva o 
storitvah okrepiti socialno varstvo in 
pravice delavcev ter vsem državljanom 
Evropske unije zagotoviti pravične 
delovne pogoje;

Or.en

Predlog spremembe 23
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

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

2. opozarja, da je treba to direktivo 
razlagati ob upoštevanju novih določb 
pogodb, zlasti člena 3 Pogodbe o Evropski 
uniji, horizontalne socialne klavzule člena 
9 Pogodbe o delovanju Evropske unije, 
njenega člena 14, protokola št. 26, ki je 
priložen pogodbam, ter listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah; poudarja, da 
mora biti pravica do ponudbe storitev v 
EU uravnotežena s posameznimi in 
skupnimi pravicami zaposlenih; poudarja, 
da je med drugim treba na ravni primarne 
zakonodaje pojasniti, da splošne temeljne 
pravice, skupaj s socialnimi temeljnimi 
pravicami niso podrejene notranjemu 
trgu;

Or.de
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Predlog spremembe 24
Pervenche Berès

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. meni, da je treba direktivo razlagati 
tudi z vidika razsodbe Sodišča Evropskih 
skupnosti v zadevah Viking, Laval in 
Rüffert in da je revizija direktive o 
napotitvi delavcev bistvena za nemoteno 
izvajanje direktive o storitvah;

Or.fr

Predlog spremembe 25
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

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

3. opozarja tudi, da je iz področja uporabe 
te direktive izključena vrsta področij, zlasti 
negospodarske storitve splošnega pomena, 
storitve zdravstvene oskrbe ter večina 
socialnih storitev; poziva Komisijo, naj 
uporabi svojo pravico do pobude in naj 
nemudoma predloži predlog za direktivo o 
storitvah v splošnem interesu in socialnih 
storitvah v splošnem interesu; dodaja, da 
ta direktiva ne vpliva na delovno pravo in 
zakonodajo držav članic na področju 
socialnega varstva;

Or.de

Predlog spremembe 26
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Odstavek 3 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

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

3. opozarja tudi, da je iz področja uporabe 
te direktive izključena vrsta področij, zlasti 
negospodarske storitve splošnega pomena, 
storitve zdravstvene oskrbe ter večina 
socialnih storitev; poziva Komisijo, naj 
spremlja vpliv direktive o storitvah na 
storitve splošnega pomena; poudarja, da 
je treba za slednje zagotoviti pravno 
varnost; dodaja, da ta direktiva ne vpliva 
na delovno pravo in zakonodajo držav 
članic na področju socialnega varstva;
poziva države članice, naj poročajo o vseh 
primerih, kjer direktiva o storitvah vpliva 
na delovno pravo ali je v nasprotju z njim;
poziva Komisijo, naj pozorno spremlja 
vpliv direktive o storitvah na delovno 
pravo in zagotovi, da dejavnosti, ki iz nje 
izhajajo, ne bodo povzročile kolizije 
zakonov ali zmanjšale obstoječih pravic;

Or.en

Predlog spremembe 27
Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

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

3. opozarja tudi, da je iz področja uporabe 
te direktive izključena vrsta področij, zlasti 
negospodarske storitve splošnega pomena, 
storitve zdravstvene oskrbe ter večina 
socialnih storitev; dodaja, da ta direktiva ne 
vpliva na delovno pravo in zakonodajo 
držav članic na področju socialnega varstva
in hkrati tudi upošteva predloge odstopanj 
držav članic;

Or.pt
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Predlog spremembe 28
Ole Christensen

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. ugotavlja, da so se v zvezi z notranjim 
trgom v preteklih letih pojavile številne 
težave, zlasti kar zadeva svobodo gibanja 
in da je na primer direktiva o napotitvi 
delavcev povzročila težave v številnih 
državah članicah; poziva države članice in 
institucije EU, naj nadaljujejo z 
reševanjem teh težav in s tem v zvezi 
poudarja, da notranji trg ne bi smel imeti 
prednosti ali biti pomembnejši od 
evropskega socialnega modela;    

Or.da

Predlog spremembe 29
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. meni, da mora Komisija vključiti 
temeljne pravice v vso zakonodajo o 
enotnem trgu, s čimer bi zagotovili, da 
uresničevanje temeljnih gospodarskih 
pravic enotnega trga ne bi omejevalo 
pravic do kolektivnih pogajanj in pravice 
do stavke, opredeljenih v nacionalni 
zakonodaji;

Or.en

Predlog spremembe 30
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Odstavek 4 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da še vedno ni rešeno vprašanje v 
zvezi s pojasnitvijo okvira področja 
uporabe direktive; meni, da je bolj kot kdaj 
koli potrebna direktiva, v kateri bi bili
jasno opredeljeni pojmi tržnih storitev, 
storitev splošnega gospodarskega pomena
in socialnih storitev splošnega pomena, da 
bi natančno omejili področje uporabe 
direktive o storitvah in zakonodajo, ki se 
uporablja za storitve, ki niso vključene v to 
direktivo, zlasti v zvezi s sistemi dovoljenj;

4. meni, da še vedno ni rešeno vprašanje v 
zvezi s pojasnitvijo okvira področja 
uporabe direktive; zlasti meni, da ni jasno
opredeljena izključitev socialnih storitev iz 
področja njene uporabe; meni, da je bolj 
kot kdaj koli potrebna direktiva, v kateri bi 
bil jasno opredeljen pojem storitev 
splošnega pomena, da bi natančno omejili 
področje uporabe direktive o storitvah in 
zakonodajo, ki se uporablja za storitve, ki 
niso vključene v to direktivo, zlasti v zvezi 
s sistemi dovoljenj, ter da bi socialne 
storitve splošnega pomena zaščitili pred 
uporabo pravil o konkurenci;

Or.en

Predlog spremembe 31
Marian Harkin, Dirk Sterckx, Elizabeth Lynne

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da še vedno ni rešeno vprašanje v 
zvezi s pojasnitvijo okvira področja 
uporabe direktive; meni, da je bolj kot kdaj 
koli potrebna direktiva, v kateri bi bili 
jasno opredeljeni pojmi tržnih storitev, 
storitev splošnega gospodarskega pomena 
in socialnih storitev splošnega pomena, da 
bi natančno omejili področje uporabe 
direktive o storitvah in zakonodajo, ki se 
uporablja za storitve, ki niso vključene v to 
direktivo, zlasti v zvezi s sistemi dovoljenj;

4. meni, da še vedno ni rešeno vprašanje v 
zvezi s pojasnitvijo okvira področja 
uporabe direktive; meni, da bo celovit 
pregled področja uporabe direktive 
povečal učinkovitost in uspešnost 
storitvenega sektorja v Evropi ter 
zakonodaje, ki se uporablja za storitve, ki 
niso vključene v to direktivo, zlasti v zvezi 
s sistemi dovoljenj;

Or.en
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Predlog spremembe 32
Danuta Jazłowiecka, Małgorzata Handzlik

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da še vedno ni rešeno vprašanje v 
zvezi s pojasnitvijo okvira področja
uporabe direktive; meni, da je bolj kot kdaj 
koli potrebna direktiva, v kateri bi bili 
jasno opredeljeni pojmi tržnih storitev, 
storitev splošnega gospodarskega pomena 
in socialnih storitev splošnega pomena, da 
bi natančno omejili področje uporabe
direktive o storitvah in zakonodajo, ki se 
uporablja za storitve, ki niso vključene v 
to direktivo, zlasti v zvezi s sistemi
dovoljenj;

4. poziva Komisijo, naj dodatno pojasni 
področje uporabe direktive, zlasti v zvezi s
pojmi gospodarskih dejavnosti, storitev 
splošnega gospodarskega pomena in 
socialnih storitev splošnega pomena ter v 
zvezi z uporabo direktive za sisteme
dovoljenj na področju socialnih storitev 
splošnega pomena;

Or.en

Predlog spremembe 33
Jürgen Creutzmann, Nadja Hirsch, Gesine Meissner

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da še vedno ni rešeno vprašanje v 
zvezi s pojasnitvijo okvira področja 
uporabe direktive; meni, da je bolj kot kdaj 
koli potrebna direktiva, v kateri bi bili
jasno opredeljeni pojmi tržnih storitev, 
storitev splošnega gospodarskega pomena 
in socialnih storitev splošnega pomena, da 
bi natančno omejili področje uporabe 
direktive o storitvah in zakonodajo, ki se 
uporablja za storitve, ki niso vključene v to 
direktivo, zlasti v zvezi s sistemi dovoljenj;

4. meni, da še vedno ni rešeno vprašanje v 
zvezi s pojasnitvijo okvira področja 
uporabe direktive; meni, da so potrebne
jasne opredelitve tržnih storitev, storitev 
splošnega gospodarskega pomena in 
socialnih storitev splošnega pomena, da bi 
natančno omejili področje uporabe 
direktive o storitvah in zakonodajo, ki se 
uporablja za storitve, ki niso vključene v to 
direktivo, zlasti v zvezi s sistemi dovoljenj;

Or.de
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Predlog spremembe 34
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da še vedno ni rešeno vprašanje v 
zvezi s pojasnitvijo okvira področja 
uporabe direktive; meni, da je bolj kot kdaj 
koli potrebna direktiva, v kateri bi bili 
jasno opredeljeni pojmi tržnih storitev, 
storitev splošnega gospodarskega pomena 
in socialnih storitev splošnega pomena, da 
bi natančno omejili področje uporabe 
direktive o storitvah in zakonodajo, ki se 
uporablja za storitve, ki niso vključene v to 
direktivo, zlasti v zvezi s sistemi dovoljenj;

4. meni, da še vedno ni rešeno vprašanje v 
zvezi s pojasnitvijo okvira področja 
uporabe direktive, zaradi česar bi bilo 
treba v državah članicah opraviti 
podrobno oceno o njihovih izkušnjah;
meni, da je bolj kot kdaj koli potrebna 
direktiva, v kateri bi bili jasno opredeljeni 
pojmi tržnih storitev, storitev splošnega 
gospodarskega pomena in socialnih 
storitev splošnega pomena, da bi natančno 
omejili področje uporabe direktive o 
storitvah in zakonodajo, ki se uporablja za 
storitve, ki niso vključene v to direktivo, 
zlasti v zvezi s sistemi dovoljenj;

Or.en

Predlog spremembe 35
Ole Christensen

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da še vedno ni rešeno vprašanje v 
zvezi s pojasnitvijo okvira področja 
uporabe direktive; meni, da je bolj kot kdaj 
koli potrebna direktiva, v kateri bi bili 
jasno opredeljeni pojmi tržnih storitev, 
storitev splošnega gospodarskega pomena 
in socialnih storitev splošnega pomena, da 
bi natančno omejili področje uporabe 
direktive o storitvah in zakonodajo, ki se 
uporablja za storitve, ki niso vključene v to 
direktivo, zlasti v zvezi s sistemi dovoljenj;

4. meni, da še vedno ni rešeno vprašanje v 
zvezi s pojasnitvijo okvira področja 
uporabe direktive; meni, da bi bilo treba
natančneje opredeliti pojme tržnih 
storitev, storitev splošnega gospodarskega 
pomena in socialnih storitev splošnega 
pomena, da bi omejili področje uporabe 
direktive o storitvah in zakonodajo, ki se 
uporablja za storitve, ki niso vključene v to 
direktivo, zlasti v zvezi s sistemi dovoljenj;
s tem v zvezi meni, da v tem trenutku ni 
smiselno razširiti področja uporabe 
direktive o storitvah;
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Or.da

Predlog spremembe 36
Milan Cabrnoch

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da še vedno ni rešeno vprašanje v 
zvezi s pojasnitvijo okvira področja 
uporabe direktive; meni, da je bolj kot kdaj 
koli potrebna direktiva, v kateri bi bili 
jasno opredeljeni pojmi tržnih storitev, 
storitev splošnega gospodarskega pomena 
in socialnih storitev splošnega pomena, da 
bi natančno omejili področje uporabe 
direktive o storitvah in zakonodajo, ki se 
uporablja za storitve, ki niso vključene v to 
direktivo, zlasti v zvezi s sistemi dovoljenj;

4. meni, da še vedno ni rešeno vprašanje v 
zvezi s pojasnitvijo okvira področja 
uporabe direktive; meni, da je bolj kot kdaj 
koli potrebna direktiva, v kateri bi bili 
jasno opredeljeni pojmi tržnih storitev, 
storitev splošnega gospodarskega pomena 
in socialnih storitev splošnega pomena, da 
bi natančno omejili področje uporabe 
direktive o storitvah in zakonodajo, ki se 
uporablja za storitve, ki niso vključene v to 
direktivo, zlasti v zvezi s sistemi dovoljenj, 
pri tem pa upoštevali načelo 
subsidiarnosti;

Or.en

Predlog spremembe 37
Mara Bizzotto

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. meni, da je treba iz področja uporabe 
direktive izključiti tiste gospodarske 
dejavnosti, ki imajo posebej globoke in 
dolgotrajne lokalne korenine in ki 
predstavljajo edinstveno manifestacijo 
lokalne dediščine v smislu tradicije in 
kulture, primer, ki so ga zagotovili 
potujoči trgovci;

Or.it
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Predlog spremembe 38
Mara Bizzotto

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poziva Komisijo, naj spremlja učinke 
direktive na omenjene dejavnosti, ki bi 
lahko izgubile značilnosti, zaradi katerih 
so tradicionalno postale simbol lokalne 
dediščine in identitete;

Or.it

Predlog spremembe 39
Mara Bizzotto

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. poziva Komisijo, naj spremlja skupne 
stroške držav članic, nastale z izvajanjem 
direktive o storitvah;

Or.it

Predlog spremembe 40
Thomas Mann

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da je treba uporabiti sistem „vse 
na enem mestu“ kot informacijske centre 
za vprašanja v zvezi z direktivo, zlasti v 
zvezi z veljavnim delovnim pravom in 
pravicami delavcev po tej direktivi;

5. meni, da je treba uporabiti enotne 
kontaktne točke kot informacijske centre za 
vprašanja v zvezi z direktivo in v zvezi s 
področji, izključenimi iz področja uporabe 
direktive, za zagotavljanje informacij o 
pristojnih in strokovnih mestih in s tem 
prevzeti usmerjevalno vlogo; Evropski 
parlament zavrača zamisel o 



AM\830892SL.doc 19/25 PE448.887v01-00

SL

zagotavljanju informacij ali svetovanju 
prek ene same kontaktne točke o delovni 
ali socialni zakonodaji že zaradi 
zapletenih vprašanj glede odgovornosti, ki 
bi nastala pri podanih napačnih 
informacijah;

Or.de

Predlog spremembe 41
Jürgen Creutzmann, Nadja Hirsch, Gesine Meissner

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da je treba uporabiti sistem „vse 
na enem mestu“ kot informacijske centre 
za vprašanja v zvezi z direktivo, zlasti v 
zvezi z veljavnim delovnim pravom in 
pravicami delavcev po tej direktivi;

5. meni, da so enotne kontaktne točke 
zlasti učinkovite, če jih ni težko najti, 
imajo praktičen in večjezikovni pristop ter 
ponujajo storitve v elektronski obliki;
nadalje predlaga, da bi se te enotne 
kontaktne točke razvile v informacijske 
centre za vprašanja v zvezi z direktivo, ki 
bi prav tako zagotavljale informacije o 
veljavnem delovnem pravu, malim in 
srednjim podjetjem pa nebirokratske 
nasvete o veljavnem delovnem pravu;

Or.de

Predlog spremembe 42
Pascale Gruny

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da je treba uporabiti sistem „vse 
na enem mestu“ kot informacijske centre 
za vprašanja v zvezi z direktivo, zlasti v 
zvezi z veljavnim delovnim pravom in 
pravicami delavcev po tej direktivi;

5. meni, da je treba uporabiti sistem „vse 
na enem mestu“ kot informacijske in 
svetovalne centre za vprašanja v zvezi z 
direktivo, zlasti v zvezi z veljavnim 
delovnim pravom ter pravom socialne 
varnosti in pravicami delavcev po tej 
direktivi; glede na zapletenost zakonodaje 
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meni, da bi morali organi na področju 
zaposlovanja ali socialne varnosti pri 
opravljanju kontrol dati prednost dialogu, 
svetovanju in obveščanju pred 
kaznovanjem.

Or.fr

Predlog spremembe 43
Ole Christensen

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da je treba uporabiti sistem „vse
na enem mestu“ kot informacijske centre 
za vprašanja v zvezi z direktivo, zlasti v 
zvezi z veljavnim delovnim pravom in 
pravicami delavcev po tej direktivi;

5. meni, da je treba uporabiti sistem „vse 
na enem mestu“ kot informacijske centre 
za vprašanja v zvezi z direktivo, zlasti v 
zvezi z veljavnim delovnim pravom in 
pravicami delavcev po tej direktivi, ki je 
dostopen tako elektronsko kot fizično v 
vseh državah članicah;

Or.da

Predlog spremembe 44
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da je treba uporabiti sistem „vse 
na enem mestu“ kot informacijske centre 
za vprašanja v zvezi z direktivo, zlasti v 
zvezi z veljavnim delovnim pravom in 
pravicami delavcev po tej direktivi;

5. meni, da bi bilo treba okrepiti delovanje 
enotnih kontaktnih točk za obveščanje 
državljanov o vprašanjih v zvezi z 
direktivo, zlasti v zvezi z veljavnim 
delovnim pravom in pravicami delavcev po 
tej direktivi;

Or.en
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Predlog spremembe 45
Danuta Jazłowiecka, Małgorzata Handzlik

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da je treba uporabiti sistem „vse 
na enem mestu“ kot informacijske centre 
za vprašanja v zvezi z direktivo, zlasti v 
zvezi z veljavnim delovnim pravom in 
pravicami delavcev po tej direktivi;

5. meni, da je treba uporabiti enotne 
kontaktne točke kot informacijske centre za 
vprašanja v zvezi z direktivo, ki bi lahko 
poleg tega zagotavljale informacije v zvezi 
z veljavnim delovnim pravom in pravicami 
delavcev po tej direktivi;

Or.en

Predlog spremembe 46
Pascale Gruny

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. meni, da mora glede na zapleteno 
zakonodajo vsak državljan imeti možnost, 
da se posvetuje z organi, pristojnimi za 
določeno področje, in dobi natančen 
odgovor na svoje vprašanje; meni, da bi 
bilo treba pojem „odziv“ razviti na 
področju delovnega prava in na področju 
socialne varnosti, da bi odpravili pravno 
negotovost; nadalje meni, da bi bilo treba 
za zagotovitev preglednosti, sprejete 
odločitve objaviti;

Or.fr

Predlog spremembe 47
Ole Christensen

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo) 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. obžaluje, da direktive o storitvah še ne 
izvajajo v celoti vse države članice ter 
poziva k njenemu čim prejšnjemu 
izvajanju;

Or.da

Predlog spremembe 48
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. meni, da je treba preganjati in 
kaznovati tiste, ki npr. z delom na črno ali 
lažnim samozaposlovanjem, ne upoštevajo 
zadevne nacionalne zakonodaje 
zaposlovanja;

Or.de

Predlog spremembe 49
Danuta Jazłowiecka, Małgorzata Handzlik

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Odbor za zaposlovanje v skladu 
s členom 150 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, naj oblikuje redna poročila 
o učinkih uporabe direktive na 
zaposlovanje, tako v kvalitetnem kot 
kvantitetnem smislu.

6. poziva Komisijo, naj pozorno spremlja 
uporabo direktive v vseh državah članicah 
in oblikuje redna poročila o njenem 
izvajanju, v katerih naj upošteva njene 
dejanske srednje- in dolgoročne učinke na 
zaposlovanje v Evropski uniji.

Or.en
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Predlog spremembe 50
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Odbor za zaposlovanje v skladu s 
členom 150 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, naj oblikuje redna poročila o učinkih 
uporabe direktive na zaposlovanje, tako v 
kvalitetnem kot kvantitetnem smislu.

6. poziva Odbor za zaposlovanje v skladu s 
členom 150 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, naj oblikuje redna poročila o učinkih 
uporabe direktive na zaposlovanje, tako v 
kvalitativnem kot kvantitativnem smislu; 
poziva, da je treba pri nadaljnjem 
izvajanju in ocenjevanju direktive o 
storitvah dati velik poudarek na 
zaposlovanje.

Or.en

Predlog spremembe 51
Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Odbor za zaposlovanje v skladu s 
členom 150 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, naj oblikuje redna poročila o učinkih 
uporabe direktive na zaposlovanje, tako v 
kvalitetnem kot kvantitetnem smislu.

6. poziva Odbor za zaposlovanje v skladu s 
členom 150 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, naj oblikuje redna poročila o učinkih 
uporabe direktive na zaposlovanje, tako v 
kvalitetnem kot kvantitetnem smislu ter 
vztraja, da je treba izvesti študijo o 
gospodarskem in socialnem vplivu 
izvajanja direktive.

Or.pt

Predlog spremembe 52
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 6 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Odbor za zaposlovanje v skladu s 
členom 150 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, naj oblikuje redna poročila o učinkih 
uporabe direktive na zaposlovanje, tako v 
kvalitetnem kot kvantitetnem smislu.

6. poziva Odbor za zaposlovanje v skladu s 
členom 150 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, naj oblikuje redna poročila o učinkih 
uporabe direktive na zaposlovanje, tako v 
kvalitativnem kot kvantitativnem smislu, ki 
naj temeljijo na poglobljenih ocenah v 
državah članicah.

Or.en

Predlog spremembe 53
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Odbor za zaposlovanje v skladu s 
členom 150 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, naj oblikuje redna poročila o učinkih 
uporabe direktive na zaposlovanje, tako v 
kvalitetnem kot kvantitetnem smislu.

6. poziva Odbor za zaposlovanje v skladu s 
členom 150 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, naj oblikuje redna poročila o učinkih 
uporabe direktive na zaposlovanje in 
kakovost delovnih mest, tako v 
kvalitativnem kot kvantitativnem smislu

Or.de

Predlog spremembe 54
Ole Christensen

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Odbor za zaposlovanje v skladu s 
členom 150 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, naj oblikuje redna poročila o učinkih 
uporabe direktive na zaposlovanje, tako v 
kvalitetnem kot kvantitetnem smislu.

6. poziva Odbor za zaposlovanje v skladu s 
členom 150 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, naj oblikuje letna poročila o učinkih 
uporabe direktive na zaposlovanje, tako v 
kvalitativnem kot kvantitativnem smislu, v 
vseh državah članicah.

Or.da



AM\830892SL.doc 25/25 PE448.887v01-00

SL

Predlog spremembe 55
Marian Harkin, Dirk Sterckx

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Odbor za zaposlovanje v skladu s 
členom 150 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, naj oblikuje redna poročila o učinkih 
uporabe direktive na zaposlovanje, tako v 
kvalitetnem kot kvantitetnem smislu.

6. poziva Odbor za zaposlovanje v skladu s 
členom 150 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, naj oblikuje redna in pravočasna 
poročila o učinkih uporabe direktive na 
zaposlovanje, tako v kvalitativnem kot 
kvantitativnem smislu.

Or.en


