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Изменение 1
Frank Engel

Проектостановище
Съображение A (ново)

Проектостановище Изменение

A. като има предвид, че услугите 
представляват приблизително 75%
от БВП на ЕС и 70% от общия размер 
на заетостта в ЕС и въпреки че 
услугите, обхванати от директивата 
за услугите, представляват 45% от 
БВП и 43% от заетостта в ЕС, 
търговията с услуги в рамките на ЕС 
представлява едва 5% от БВП и едва 
8% от МСП понастоящем развиват 
дейност в чужбина,

Or. en

Изменение 2
Paul Murphy

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства резултатите от оценката 
и бъдещите планове, очертани от 
Комисията, и настоятелно призовава 
да бъдат разрешени оставащите 
нормативни ограничения, като 
например запазването на дейности, 
задълженията за застраховане, 
изискванията за правната форма и 
собствеността върху капитала;
призовава Комисията да съсредоточи 
своите действия върху неоправдани 
или несъразмерни изисквания, които 
следва да бъдат отстранени, за да 
бъде гарантирано плавното 
функциониране на вътрешния пазар;

1. отбелязва резултатите от оценката и 
бъдещите планове, очертани от 
Комисията; изтъква, че подходът на 
Комисията за продължаване процеса 
на развитие на вътрешния пазар за 
услуги въз основа на процеса на 
взаимна оценка, посочен в 
директивата за услугите, по всяка 
вероятност ще доведе до 
допълнителна дерегулация, тъй като 
подобна "взаимна оценка" основно 
съсредоточава своето внимание върху 
премахването на наличните 
изисквания относно доставчиците на 
услуги, докато на социалното 
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въздействие на транспонирането на 
директивата не се обръща никакво 
внимание в този процес;

Or. en

Изменение 3
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства резултатите от оценката 
и бъдещите планове, очертани от 
Комисията, и настоятелно призовава да 
бъдат разрешени оставащите 
нормативни ограничения, като 
например запазването на дейности, 
задълженията за застраховане, 
изискванията за правната форма и 
собствеността върху капитала; 
призовава Комисията да съсредоточи 
своите действия върху неоправдани или 
несъразмерни изисквания, които следва 
да бъдат отстранени, за да бъде 
гарантирано плавното функциониране 
на вътрешния пазар;

1. отбелязва резултатите от оценката и 
приветства бъдещите планове, 
очертани от Комисията; настоятелно 
призовава да бъдат разрешени 
оставащите нормативни ограничения, 
като например запазването на дейности, 
задълженията за застраховане, 
изискванията за правната форма и 
собствеността върху капитала; 
призовава Комисията да съсредоточи 
своите действия върху неоправдани или 
несъразмерни изисквания, които следва 
да бъдат отстранени, за да бъде 
гарантирано плавното функциониране 
на вътрешния пазар;

Or. en

Изменение 4
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. изтъква огромния потенциал на 
единния пазар на услугите по 
отношение на заетостта, като се 
има предвид, че  през последните 
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години услугите са били източник на 
нетно създаване на работни места;

Or. en

Изменение 5
Frank Engel

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. счита, че цялостният потенциал 
на единния пазар все още не е 
реализиран и че директивата за 
услугите е важен инструмент за по-
нататъшното разгръщане на този 
потенциал за устойчиви и социално
приобщаващи растеж и работни 
места;

Or. en

Изменение 6
Paul Murphy

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. подчертава, че предложенията, 
свързани с процеса на оценка, се 
нуждаят преди всичко от правилна 
оценка на евентуални социални 
въздействия и последици;

Or. en
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Изменение 7
Paul Murphy

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. настоятелно призовава 
Комисията да се заеме с 
разрешаването на въпроси като 
влошаването на условията на труд, 
заплащане и качество на услугите, 
предизвикани от дерегулация и 
повишена конкуренция;

Or. en

Изменение 8
Julie Girling

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че поради кризата е 
възможно трудовият пазар на ЕС да 
продължи да бъде разпокъсан в 
дългосрочен план и че са необходими 
обновена политическа решимост и 
решителни действия с цел по-нататъшно 
развитие на европейския сектор на 
услугите и увеличаване на търговията с 
услуги;

2. подчертава, че поради кризата е 
възможно трудовият пазар на ЕС да 
продължи да бъде разпокъсан в някои 
държави-членки в дългосрочен план и 
че са необходими обновена политическа 
решимост и решителни действия с цел 
по-нататъшно развитие на европейския 
сектор на услугите, увеличаване на 
търговията с услуги и по-нататъшно 
насърчаване на трансграничните 
услуги;

Or. en
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Изменение 9
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. с цел осъществяване на ефективен 
и добре функциониращ единен пазар в 
областта на услугите призовава 
Комисията да обръща особено 
внимание на редовните проверки и 
оценки на функционирането на 
единните звена за контакт в 
държавите-членки, които играят 
ключова роля за предоставянето на 
услуги с необходимата информация по 
съвременен и удобен за ползвателя 
начин;

Or. en

Изменение 10
Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че определени услуги са 
били изключени от директивата за 
услугите поради техния специфичен 
характер и че съществува 
потенциална потребност от 
законодателство на ЕС за различните 
отрасли;

3. подчертава, че определени услуги са 
били изключени от директивата за 
услугите поради техния специфичен 
характер; отбелязва в този контекст, 
че сферата на услугите от общ 
интерес (УОИ) и по-конкретно 
социалните услуги от общ интерес 
(СУОИ) страдат от високо равнище 
на правна несигурност; подчертава 
дългогодишния и продължаващ диалог 
между заинтересованите страни по 
този въпрос и призовава Комисията 
най-накрая да предприеме действия и 
да предложи законодателен 
инструмент за социалните услуги от 
общ интерес;
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Or. en

Изменение 11
Paul Murphy

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че определени услуги са 
били изключени от директивата за 
услугите поради техния специфичен 
характер и че съществува потенциална
потребност от законодателство на ЕС за 
различните отрасли;

3. приветства факта, че определени 
услуги са били изключени от 
директивата за услугите поради техния 
специфичен характер и че не 
съществува потребност от 
законодателство на ЕС за различните 
отрасли, целящо допълнително 
либерализиране на единния пазар; 
противопоставя се на плановете на 
Комисията за допълнително 
либерализиране на бизнес услугите 
(напр. логистика, управление на 
инсталациите, маркетинг и реклама) 
и на това концесиите за услуги да 
допълнят вътрешния пазар за услуги;

Or. en

Изменение 12
Julie Girling

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че определени услуги са 
били изключени от директивата за 
услугите поради техния специфичен 
характер и че съществува потенциална 
потребност от законодателство на ЕС за 
различните отрасли;

3. подчертава, че определени услуги са 
били изключени от директивата за 
услугите поради техния специфичен 
характер и че съществува потенциална 
потребност от законодателство на ЕС за 
различните отрасли при едновременно 
гарантиране на зачитането на 
принципите на пропорционалност и 
субсидиарност;
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Or. en

Изменение 13
Paul Murphy

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. призовава Комисията да започне 
сериозно проучване с участието на 
синдикалното движение и 
организациите на гражданското 
общество на последиците от 
нарастването на конкуренцията в 
отрасъла на услугите, като се отделя 
специално внимание на условията на 
труд и качеството на 
предоставяните услуги;

Or. en

Изменение 14
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. с цел защита на гражданите на 
ЕС и работниците от доставчици, 
които причиняват тежки вреди на 
тяхното здраве, безопасност или 
околна среда, подчертава 
необходимостта от повишаване на 
взаимната оценка и обмена на 
информация между държавите-
членки относно извършените от тях 
проверки, инспекции и разследвания 
във връзка с доставчици, установени 
на тяхна територия, които 
упражняват дейност по неправомерен 
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начин;

Or. en

Изменение 15
Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. припомня, че Актът за единния пазар 
включва ангажимент за представяне 
през 2011 г. на мерки, свързани с 
услугите от обществен интерес, 
които следва да спомогнат за 
подобряване на функционирането на 
единния пазар за услуги;

4. припомня, че Актът за единния пазар 
включва ангажимент за представяне 
през 2011 г. на мерки, които следва да 
спомогнат за подобряване на 
функционирането на единния пазар за 
услуги; приветства предложените в 
рамките на Акта за единния пазар 
мерки, които са насочени към 
условията на труд на работниците, 
които предоставят услуги в ЕС, 
особено що се отнася до 
командировани работници, и 
призовава за по-амбициозен подход от 
страна на Комисията относно тези 
неотложни въпроси; подчертава, че е 
необходимо европейският единен 
пазар да се основава върху здрави 
правила за икономическата и 
социалната сфера с цел създаване на 
еднакви условия;

Or. en

Изменение 16
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. за да се гарантира 
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предотвратяването на нанасянето на 
вреди на вреди на потребителите и 
работниците, настоятелно призовава 
Комисията да постави особен акцент 
върху проверката на практиките на 
държавите-членки във връзка с 
предоставянето на обществеността 
на информация относно доставчици, 
които извършват дейност по 
неправомерен начин;

Or. en

Изменение 17
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. вярва, че с цел прилагане на 
стратегията „ЕС 2020” и на Акта за 
единния пазар е необходимо, в 
допълнение към директивата за 
услугите, решаването на 
допълнителните въпроси, свързани с 
мобилността на доставчиците на услуги 
и работниците; поради тази причина 
призовава за допълващи политики в 
областта на трудовия пазар и за по-
голяма правна сигурност, по-
конкретно с оглед на подобряването на
преносимостта на пенсионните права, 
командироването на работници и 
определени разпоредби в областта на 
социалното осигуряване и трудовото 
право.

5. вярва, че с цел прилагане на 
стратегията „ЕС 2020” и на Акта за 
единния пазар е необходимо, в 
допълнение към директивата за 
услугите, решаването на 
допълнителните въпроси, свързани с 
мобилността на доставчиците на услуги 
и работниците; поради тази причина 
призовава Комисията, като част от 
извършваната от нея „проверка на 
ефикасността” на единния пазар, да 
взема предвид инструментите отвъд 
директивата за услугите, по-
конкретно с оглед на признаването на 
професионалните квалификации,
преносимостта на пенсионните права, 
командироването на работници и 
определени разпоредби в областта на 
социалното осигуряване и трудовото 
право;

Or. en
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Изменение 18
Paul Murphy

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. вярва, че с цел прилагане на 
стратегията „ЕС 2020” и на Акта за 
единния пазар е необходимо, в 
допълнение към директивата за 
услугите, решаването на 
допълнителните въпроси, свързани с 
мобилността на доставчиците на услуги 
и работниците; поради тази причина 
призовава за допълващи политики в 
областта на трудовия пазар и за по-
голяма правна сигурност, по-конкретно 
с оглед на подобряването на 
преносимостта на пенсионните права, 
командироването на работници и 
определени разпоредби в областта на 
социалното осигуряване и трудовото 
право.

5. вярва, че с цел прилагане на
стратегията „ЕС 2020” и на Акта за 
единния пазар е необходимо, в 
допълнение към директивата за 
услугите, решаването на 
допълнителните въпроси, свързани с 
мобилността на доставчиците на услуги 
и работниците; поради тази причина 
призовава за политики в областта на 
трудовия пазар, които ще 
предоставят по-голяма правна 
сигурност, по-конкретно с оглед на 
подобряването на преносимостта на 
пенсионните права, командироването на 
работници и определени разпоредби в 
областта на социалното осигуряване и 
трудовото право при непрекъсната 
защита на пенсионните права и 
правата на работниците, както и 
синдикалните права и условията на 
труд за всички работници и без 
поощряване на „надпревара към 
дъното” по отношение на заплатите 
на работниците и условията на труд;

Or. en

Изменение 19
Julie Girling

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. вярва, че с цел прилагане на 
стратегията „ЕС 2020” и на Акта за 
единния пазар е необходимо, в 
допълнение към директивата за 

5. вярва, че с цел прилагане на 
стратегията „ЕС 2020” и на Акта за 
единния пазар е необходимо, в 
допълнение към директивата за 
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услугите, решаването на 
допълнителните въпроси, свързани с 
мобилността на доставчиците на услуги 
и работниците; поради тази причина 
призовава за допълващи политики в 
областта на трудовия пазар и за по-
голяма правна сигурност, по-конкретно 
с оглед на подобряването на 
преносимостта на пенсионните права, 
командироването на работници и 
определени разпоредби в областта на 
социалното осигуряване и трудовото 
право.

услугите, решаването на 
допълнителните въпроси, свързани с 
мобилността на доставчиците на услуги 
и работниците; поради тази причина 
призовава за допълващи политики в 
областта на трудовия пазар и за по-
голяма правна сигурност при зачитане 
на принципа на субсидиарност, по-
конкретно с оглед на подобряването на 
преносимостта на пенсионните права, 
уточняване на тълкуването и 
осъществяване на командироването на 
работници и определени разпоредби в 
областта на социалното осигуряване и 
трудовото право;

Or. en

Изменение 20
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. подчертава, че малките и 
средните доставчици на услуги, 
които са основни двигатели за 
заетост и социално включване, са 
засегнати в най-голяма степен от 
необоснованите и непропорционални 
изисквания; отбелязва важната роля 
на алтернативните механизми за 
уреждане на спорове, като например 
SOLVIT, за гарантиране, че 
доставчиците на услуги, по-
конкретно МСП, могат да се 
възползват изцяло от 
предоставените им права във връзка с 
единния пазар; приветства 
съобщението на Комисията, че тя ще 
извърши оценка на ефективността на 
тези инструменти и ще докладва 
относно необходимостта от 
допълнителни специфични 
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инициативи;

Or. en

Изменение 21
Paul Murphy

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. с оглед на осъществяването на 
правото за предоставяне на услуги в 
съдебната практика на Съда на 
Европейския съюз настоява за 
въвеждане на клауза за обществен 
напредък в първичното 
законодателство на ЕС, в която да се 
споменава, че правото на стачни 
действия, на действия при трудов 
спор, на колективно договаряне и на 
основните права като цяло винаги 
имат върховенство над „основните 
свободи” на вътрешния пазар;

Or. en


