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Pozměňovací návrh 1
Frank Engel

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že služby představují 
asi 75 % HDP EU a 70 % celkové 
zaměstnanosti v EU, a zatímco služby 
spadající pod směrnici o službách tvoří 45 
% HDP a 43 % zaměstnanosti v EU, 
obchod se službami uvnitř EU představuje 
jen 5 % HDP a pouze 8 % malých a 
středních podniků vykonává v současnosti 
svoji činnost v zahraničí, 

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Paul Murphy

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá výsledky hodnocení a plány do 
budoucna, které Komise nastínila, 
a naléhavě vyzývá k tomu, aby se vyřešily 
i zbývající regulační překážky jako např. 
vyhrazování činností, pojistná povinnost 
a požadavky právní formy a vlastnictví 
kapitálu; vyzývá Komisi, aby svoji činnost 
soustředila na neodůvodněné či 
nepřiměřené požadavky, které musí být 
odstraněny, aby se zajistilo bezproblémové 
fungování jednotného trhu;

1. bere na vědomí výsledky hodnocení a 
plány do budoucna, které Komise nastínila;
zdůrazňuje, že přístup Komise, která chce 
„spolupracovat na dalším vývoji vnitřního 
trhu služeb na základě postupu 
‚vzájemného hodnocení‘ směrnice o 
službách“, velmi pravděpodobně povede 
k další deregulaci, jelikož se toto 
„vzájemné hodnocení“ zaměřuje 
především na zrušení stávajících 
požadavků pro poskytovatele služeb, 
přičemž sociálním dopadům provádění 
směrnice není v tomto procesu věnována 
žádná pozornost;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá výsledky hodnocení a plány do 
budoucna, které Komise nastínila,
a naléhavě vyzývá k tomu, aby se vyřešily 
i zbývající regulační překážky jako např. 
vyhrazování činností, pojistná povinnost 
a požadavky právní formy a vlastnictví 
kapitálu; vyzývá Komisi, aby svoji činnost 
soustředila na neodůvodněné či 
nepřiměřené požadavky, které musí být 
odstraněny, aby se zajistilo bezproblémové 
fungování jednotného trhu;

1. bere na vědomí výsledky hodnocení a 
vítá plány do budoucna, které Komise 
nastínila; naléhavě vyzývá k tomu, aby se 
vyřešily i zbývající regulační překážky 
jako např. vyhrazování činností, pojistná 
povinnost a požadavky právní formy a 
vlastnictví kapitálu; vyzývá Komisi, aby 
svoji činnost soustředila na neodůvodněné 
či nepřiměřené požadavky, které musí být 
odstraněny, aby se zajistilo bezproblémové 
fungování jednotného trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že jednotný trh služeb má 
velký potenciál pro zaměstnanost 
vzhledem k tomu, že v posledních letech 
byly služby zdrojem veškerých zcela nově 
vytvořených pracovních míst v EU; 

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Frank Engel

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že plný potenciál 
jednotného trhu nebyl dosud využit a že 
směrnice o službách je důležitým 
nástrojem k dalšímu uvolnění tohoto 
potenciálu v oblasti udržitelného růstu
podporujícího sociální začlenění a 
zaměstnanost; 

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Paul Murphy

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že návrhy vztahující se 
k postupu hodnocení je v první řadě třeba 
důkladně posoudit z hlediska jejich 
případných sociálních dopadů a 
důsledků;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Paul Murphy

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. naléhavě vyzývá Komisi, aby řešila 
problémy, jako je zhoršení pracovních 
podmínek, platů a kvality služeb, které 
vznikly následkem deregulace a větší 
konkurence;

Or. en
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Pozměňovací návrh 8
Julie Girling

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že následkem krize může trh 
práce v EU zůstat dlouhodobě roztříštěný 
a že je zapotřebí politického odhodlání 
a rozhodné akce, aby se v Evropě dosáhlo 
dalšího rozvoje odvětví služeb a zlepšení 
obchodu se službami;

2. zdůrazňuje, že následkem krize může trh 
práce v EU zůstat v některých členských 
státech dlouhodobě roztříštěný a že je 
zapotřebí obnoveného politického 
odhodlání a rozhodné akce, aby se 
v Evropě dosáhlo dalšího rozvoje odvětví 
služeb, zlepšení obchodu se službami a 
další podpory volného přeshraničního 
pohybu služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Bod 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. aby mohl vzniknout účinný a dobře 
fungující jednotný trh v oblasti služeb, 
vyzývá Komisi, aby věnovala velkou 
pozornost pravidelným kontrolám a 
hodnocením činnosti jednotných 
kontaktních míst v členských státech, 
která hrají klíčovou úlohu, pokud jde o 
moderní a srozumitelné poskytování 
služeb s nezbytnými informacemi;

Or. en
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Pozměňovací návrh 10
Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že určité služby nebyly kvůli 
své specifické povaze do směrnice 
o službách zahrnuty a že bude potenciálně 
potřeba právních předpisů EU pro 
jednotlivá odvětví;

3. konstatuje, že určité služby nebyly kvůli 
své specifické povaze do směrnice o 
službách zahrnuty; v tomto ohledu 
konstatuje, že oblast služeb obecného 
zájmu, zejména pak oblast sociálních 
služeb obecného zájmu, trpí vysokou 
úrovní právní nejistoty; upozorňuje, že 
zúčastněné strany spolu v této věci vedou 
již dlouhou dobu dialog, a vyzývá Komisi, 
aby začala konečně jednat a navrhla 
legislativní nástroj v oblasti sociálních 
služeb veřejného zájmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Paul Murphy

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že určité služby nebyly kvůli 
své specifické povaze do směrnice 
o službách zahrnuty a že bude potenciálně
potřeba právních předpisů EU pro 
jednotlivá odvětví;

3. vítá skutečnost, že určité služby nebyly 
kvůli své specifické povaze do směrnice 
o službách zahrnuty a že není potřeba 
právních předpisů EU pro jednotlivá 
odvětví, jejichž cílem by byla další
liberalizace jednotného trhu; nesouhlasí s 
plány Komise na další liberalizaci 
podnikatelských služeb (např. logistika, 
správa zařízení, marketing a reklama) 
a s plány ohledně licencí na poskytování 
služeb s cílem dokončit vnitřní trh služeb;

Or. en
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Pozměňovací návrh 12
Julie Girling

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že určité služby nebyly kvůli 
své specifické povaze do směrnice 
o službách zahrnuty a že bude potenciálně 
potřeba právních předpisů EU pro 
jednotlivá odvětví;

3. konstatuje, že určité služby nebyly kvůli 
své specifické povaze do směrnice 
o službách zahrnuty a že bude potenciálně 
potřeba právních předpisů EU pro 
jednotlivá odvětví, přičemž je třeba zajistit, 
aby byly dodržovány zásady 
proporcionality a subsidiarity; 

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Paul Murphy

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby za účasti zástupců 
odborového hnutí a organizací občanské 
společnosti zahájila seriózní průzkum 
důsledků větší konkurence v odvětví 
služeb se zvláštním přihlédnutím 
k pracovním podmínkám a kvalitě 
poskytování služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Bod 3a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. v zájmu ochrany občanů a pracovníků 
EU před poskytovateli, kteří vážné 
poškozují jejich zdraví, bezpečnost nebo 
životní prostředí, zdůrazňuje, že je třeba 
zlepšit vzájemnou pomoc a výměnu 
informací mezi členskými státy ohledně 
kontrol, inspekcí a průzkumů týkajících se 
poskytovatelů, kteří působí na jejich 
území a vykonávají svoji činnost 
nezákonným způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná, že Akt o jednotném trhu 
obsahuje závazek předložit v roce 2011 
soubor opatření, která se vztahují ke 
službám obecného zájmu a která by měla 
zlepšit fungování jednotného trhu služeb;

4. připomíná, že Akt o jednotném trhu 
obsahuje závazek předložit v roce 2011 
soubor opatření, která by měla zlepšit 
fungování jednotného trhu služeb; vítá 
opatření navržená v rámci Aktu o 
jednotném trhu, která se zabývají 
pracovními podmínkami zaměstnanců 
poskytujících služby v EU, zejména pokud 
jde o vyslané pracovníky, a žádá Komisi, 
aby při řešení těchto naléhavých 
záležitostí vyvinula větší úsilí; zdůrazňuje, 
že jednotný evropský trh je třeba založit na 
fungujících hospodářských a sociálních 
pravidlech, aby tak byly vytvořeny rovné 
podmínky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 16
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Bod 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. aby se zajistila prevence před 
poškozováním spotřebitelů a pracovníků, 
naléhavě vyzývá Komisi, aby kladla 
zvláštní důraz na kontrolu postupů 
členských států, pokud jde o poskytování 
veřejných informací spotřebitelům o 
poskytovatelích, kteří vykonávají svoji 
činnost nezákonným způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že pro účely provádění 
strategie EU 2020 a Aktu o jednotném trhu 
je kromě směrnice o službách navíc 
potřeba vypořádat se se souvisejícími 
problémy, které se vztahují k mobilitě 
poskytovatelů služeb a zaměstnanců; 
požaduje tudíž doplňující politiky trhu 
práce a větší právní jistotu, zejména pokud 
jde o zlepšení přenositelnosti práv na 
důchodové zabezpečení, vysílání 
pracovníků a určitá ustanovení o sociálním 
zabezpečení a pracovněprávní ustanovení;

5. domnívá se, že pro účely provádění 
strategie EU 2020 a Aktu o jednotném trhu 
je kromě směrnice o službách navíc 
potřeba vypořádat se se souvisejícími 
problémy, které se vztahují k mobilitě 
poskytovatelů služeb a zaměstnanců; 
požaduje tudíž, aby Komise v rámci 
„kontroly fungování“ jednotného trhu 
služeb zohlednila nástroje EU přesahující 
rámec směrnice o službách, zejména 
pokud jde o uznávání odborných 
kvalifikací, přenositelnost práv na 
důchodové zabezpečení, vysílání 
pracovníků a určitá ustanovení o sociálním 
zabezpečení a pracovněprávní ustanovení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 18
Paul Murphy

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že pro účely provádění 
strategie EU 2020 a Aktu o jednotném trhu 
je kromě směrnice o službách navíc 
potřeba vypořádat se se souvisejícími 
problémy, které se vztahují k mobilitě 
poskytovatelů služeb a zaměstnanců; 
požaduje tudíž doplňující politiky trhu 
práce a větší právní jistotu, zejména pokud 
jde o zlepšení přenositelnosti práv na 
důchodové zabezpečení, vysílání 
pracovníků a určitá ustanovení o sociálním 
zabezpečení a pracovněprávní ustanovení;

5. domnívá se, že pro účely provádění 
strategie EU 2020 a Aktu o jednotném trhu 
je kromě směrnice o službách navíc 
potřeba vypořádat se se souvisejícími 
problémy, které se vztahují k mobilitě 
poskytovatelů služeb a zaměstnanců; 
požaduje tudíž politiky trhu práce, které 
poskytnou větší právní jistotu, zejména 
pokud jde o zlepšení přenositelnosti práv 
na důchodové zabezpečení, vysílání 
pracovníků a určitá ustanovení o sociálním 
zabezpečení a pracovněprávní ustanovení, 
a zároveň budou vždy chránit práva na 
důchodové zabezpečení, nároky 
pracovníků i práva odborových organizací 
a pracovní podmínky všech pracovníků a 
nebudou přispívat ke zhoršování 
podmínek a snižování platů pracovníků 
na minimum;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Julie Girling

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že pro účely provádění 
strategie EU 2020 a Aktu o jednotném trhu 
je kromě směrnice o službách navíc 
potřeba vypořádat se se souvisejícími 
problémy, které se vztahují k mobilitě 
poskytovatelů služeb a zaměstnanců; 
požaduje tudíž doplňující politiky trhu 
práce a větší právní jistotu, zejména pokud 
jde o zlepšení přenositelnosti práv na 

5. domnívá se, že pro účely provádění 
strategie EU 2020 a Aktu o jednotném trhu 
je kromě směrnice o službách navíc 
potřeba vypořádat se se souvisejícími 
problémy, které se vztahují k mobilitě 
poskytovatelů služeb a zaměstnanců; 
požaduje tudíž doplňující politiky trhu 
práce a větší právní jistotu a zároveň 
dodržování zásady subsidiarity, zejména 
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důchodové zabezpečení, vysílání 
pracovníků a určitá ustanovení o sociálním 
zabezpečení a pracovněprávní ustanovení; 

pokud jde o zlepšení přenositelnosti práv 
na důchodové zabezpečení, vyjasnění 
výkladu a uskutečňování vysílání 
pracovníků a určitá ustanovení o sociálním 
zabezpečení a pracovněprávní ustanovení; 

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že malí a střední 
poskytovatelé služeb, kteří jsou klíčovou 
hnací silou, co se týče zaměstnanosti a 
sociálního začlenění, jsou nejvíce 
postiženi neodůvodněnými či 
nepřiměřenými požadavky; upozorňuje na 
významnou úlohu alternativních 
mechanismů řešení sporů, jako je např. 
SOLVIT, při zajišťování toho, aby 
poskytovatelé služeb, zejména malé a 
střední podniky, mohli těžit z práv 
vyplývajících z jednotného trhu; vítá 
oznámení Komise, že posoudí účinnost 
těchto nástrojů a podá zprávu o potřebě 
dalších zvláštních iniciativ;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Paul Murphy

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. s cílem začlenit volný pohyb služeb do 
judikatury Evropského soudního dvora 
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trvá na tom, aby byla do primárního práva 
EU zahrnuta doložka o sociálním 
pokroku, která stanoví, že právo na 
stávku, protestní akce, kolektivní 
vyjednávání a obecně základní práva jsou 
vždy nadřazena „základním svobodám“ 
vnitřního trhu;

Or. en


