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Pakeitimas 1
Frank Engel

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi paslaugos sudaro apie 75% ES 
BVP ir jas teikiant sukuriama 70% visų 
ES darbo vietų, o paslaugos, kurioms 
taikomos Paslaugų direktyvos nuostatos –
45% BVP ir 43% ES darbo vietų, taip pat 
kadangi prekyba paslaugomis ES viduje 
sudaro tik 5% BVP ir tik 8% mažųjų ir 
vidutinių įmonių šiuo metu užsiima verslu 
užsienio šalyse, 

Or. en

Pakeitimas 2
Paul Murphy

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. teigiamai vertina Komisijos vertinimo 
rezultatus ir būsimus planus ir ragina imtis 
priemonių siekiant pašalinti likusias 
reglamentavimo kliūtis, pvz., veiklos 
rezervą, draudimo įsipareigojimą, teisinės 
formos ir kapitalo nuosavybės 
reikalavimus; ragina Komisiją sutelkti 
dėmesį į nepagrįstus ar neproporcingus 
reikalavimus, kurie turėtų būti panaikinti 
siekiant užtikrinti sklandų bendrosios 
rinkos veikimą;

1. atkreipia dėmesį į Komisijos vertinimo 
rezultatus ir būsimus planus; pabrėžia, kad 
Komisijos nuostata paslaugų vidaus rinką 
toliau vystyti remiantis Paslaugų 
direktyvoje numatytu tarpusavio vertinimo 
procesu greičiausiai sukels tolesnį 
reguliavimo mažinimą, nes atliekant 
tarpusavio vertinimą didžiausias dėmesys 
skiriamas paslaugų teikėjams taikomų 
reikalavimų mažinimui, bet šiame procese 
nekreipiamas dėmesys į socialinį šios 
direktyvos perkėlimo poveikį;

Or. en
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Pakeitimas 3
Jürgen Creutzmann

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. teigiamai vertina Komisijos vertinimo 
rezultatus ir būsimus planus ir ragina imtis 
priemonių siekiant pašalinti likusias 
reglamentavimo kliūtis, pvz., veiklos 
rezervą, draudimo įsipareigojimą, teisinės 
formos ir kapitalo nuosavybės 
reikalavimus; ragina Komisiją sutelkti 
dėmesį į nepagrįstus ar neproporcingus 
reikalavimus, kurie turėtų būti panaikinti 
siekiant užtikrinti sklandų bendrosios 
rinkos veikimą;

1. atkreipia dėmesį į Komisijos vertinimo 
rezultatus ir teigiamai vertina Komisijos 
būsimus planus; ragina imtis priemonių 
siekiant pašalinti likusias reglamentavimo 
kliūtis, pvz., veiklos rezervą, draudimo 
įsipareigojimą, teisinės formos ir kapitalo 
nuosavybės reikalavimus; ragina Komisiją 
sutelkti dėmesį į nepagrįstus ar 
neproporcingus reikalavimus, kurie turėtų 
būti panaikinti siekiant užtikrinti sklandų 
bendrosios rinkos veikimą;

Or. en

Pakeitimas 4
Jürgen Creutzmann

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pažymi, kad esama didelių bendrosios 
paslaugų rinkos galimybių, susijusių su 
darbo vietų kūrimu, atsižvelgiant į tai, kad 
per pastaruosius metus visos naujos darbo 
vietos buvo sukurtos paslaugų sektoriuje; 

Or. en

Pakeitimas 5
Frank Engel

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)



AM\873558LT.doc 5/13 PE469.837v01-00

LT

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. mano, kad iki šiol dar nėra išnaudotos 
visos bendrosios rinkos galimybės ir kad 
Paslaugų direktyva yra svarbi priemonė 
siekiant ateityje išnaudoti šias galimybes 
tvaraus ir socialiai integruoto ekonomikos 
augimo ir darbo vietų kūrimo labui; 

Or. en

Pakeitimas 6
Paul Murphy

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad visų pirma reikia 
tinkamai įvertinti galimą su vertinimo 
procesu susijusių pasiūlymų socialinį 
poveikį ir pasekmes;

Or. en

Pakeitimas 7
Paul Murphy

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. ragina Komisiją spręsti dėl 
reguliavimo panaikinimo ir stiprėjančios 
konkurencijos iškilusius klausimus, 
susijusius su darbo sąlygų prastėjimu, 
darbo užmokesčio mažėjimu ir paslaugų 
kokybės blogėjimu;

Or. en
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Pakeitimas 8
Julie Girling

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad dėl ekonominės krizės ES 
darbo rinka ilgą laiką gali išlikti suskaidyta 
ir ragina iš naujo imtis tikslingų ir ryžtingų 
politinių veiksmų siekiant ateityje tobulinti 
Europos paslaugų sektorių ir didinti 
prekybą paslaugomis;

2. pabrėžia, kad dėl ekonominės krizės ES 
darbo rinka ilgą laiką gali išlikti suskaidyta 
kai kuriose valstybėse narėse, ir ragina iš 
naujo imtis tikslingų ir ryžtingų politinių 
veiksmų siekiant ateityje tobulinti Europos 
paslaugų sektorių, didinti prekybą 
paslaugomis ir toliau skatinti laisvą 
tarpvalstybinių paslaugų teikimą;

Or. en

Pakeitimas 9
Kinga Göncz

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. siekdamas užtikrinti efektyvią ir 
tinkamai veikiančią bendrąją paslaugų 
rinką, prašo Komisijos kruopščiai skirti 
dėmesį valstybių narių kontaktinių centrų 
veiklos reguliariems patikrinimams ir 
vertinimui, nes jie atlieka svarbų 
vaidmenį teikiant paslaugų sektoriui 
reikalingą naujausią informaciją 
vartotojams priimtinu būdu;

Or. en

Pakeitimas 10
Emilie Turunen

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atkreipia dėmesį į tai, kad į Paslaugų 
direktyvą nebuvo įtrauktos tam tikros 
paslaugos dėl specifinio jų pobūdžio ir kad 
gali reikėti priimti ES sektorių teisės 
aktus;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad į Paslaugų 
direktyvą nebuvo įtrauktos tam tikros 
paslaugos dėl specifinio jų pobūdžio; 
pažymi, kad dėl didelio teisinio 
neapibrėžtumo šiuo klausimu kyla 
sunkumų visuotinės svarbos paslaugų 
(VSP), ypač visuotinės svarbos socialinių 
paslaugų (VSSP), srityse; atkreipia 
dėmesį į ilgai trunkantį suinteresuotųjų 
šalių dialogą šiuo klausimu ir ragina 
Komisiją galų gale imtis veiksmų ir 
pasiūlyti teisinę priemonę dėl visuotinės 
svarbos socialinių paslaugų;

Or. en

Pakeitimas 11
Paul Murphy

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atkreipia dėmesį į tai, kad į Paslaugų 
direktyvą nebuvo įtrauktos tam tikros 
paslaugos dėl specifinio jų pobūdžio ir kad 
gali reikėti priimti ES sektorių teisės aktus;

3. teigiamai vertina tai, kad į Paslaugų 
direktyvą nebuvo įtrauktos tam tikros 
paslaugos dėl specifinio jų pobūdžio ir kad 
nėra poreikio priimti ES sektorių teisės 
aktus, kuriais siekiama toliau liberalizuoti 
bendrąją rinką; prieštarauja Komisijos 
planui siekiant galutinai sukurti paslaugų 
vidaus rinką toliau liberalizuoti verslo 
paslaugas (pvz., logistiką, įrengimų 
vadybą, rinkodarą ir reklamą) ir planams 
dėl paslaugų koncesijų;

Or. en
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Pakeitimas 12
Julie Girling

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atkreipia dėmesį į tai, kad į Paslaugų 
direktyvą nebuvo įtrauktos tam tikros 
paslaugos dėl specifinio jų pobūdžio ir kad 
gali reikėti priimti ES sektorių teisės aktus;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad į Paslaugų 
direktyvą nebuvo įtrauktos tam tikros 
paslaugos dėl specifinio jų pobūdžio ir kad 
gali reikėti priimti ES sektorių teisės aktus, 
kartu užtikrinant, kad būtų laikomasi 
proporcingumo ir subsidiarumo principų; 

Or. en

Pakeitimas 13
Paul Murphy

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. prašo Komisijos, įtraukiant profesinių 
sąjungų judėjimo ir pilietinės visuomenės 
organizacijų atstovus, pradėti kruopštų 
padidėjusios konkurencijos paslaugų 
sektoriuje poveikio tyrimą atkreipiant 
ypatingą dėmesį į darbo sąlygų ir 
paslaugų teikimo kokybės aspektą;

Or. en

Pakeitimas 14
Kinga Göncz

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. siekiant užtikrinti, kad paslaugų 
teikėjai ES piliečiams ir darbuotojams 
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nesukeltų rimtų sveikatos sutrikimų, 
nepažeistų jų saugumo ir aplinkos, 
pabrėžia, kad reikia stiprinti valstybių 
narių savitarpio pagalbą ir keitimąsi 
informacija apie jų vykdomus 
patikrinimus, apžiūras ir tyrimus, 
susijusius su neteisėtai jų teritorijose 
vykdoma paslaugų teikėjų veikla;

Or. en

Pakeitimas 15
Emilie Turunen

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad Bendrajame rinkos akte 
nustatytas įsipareigojimas 2011 m. pateikti 
su visuotinės svarbos paslaugomis 
susijusių priemonių rinkinį siekiant 
pagerinti bendrosios paslaugų rinkos 
veikimą;

4. primena, kad Bendrajame rinkos akte 
nustatytas įsipareigojimas 2011 m. pateikti 
priemonių rinkinį siekiant pagerinti 
bendrosios paslaugų rinkos veikimą; 
teigiamai vertina Bendrajame rinkos akte 
pasiūlytas priemones, susijusias su 
darbuotojų, kurie teikia paslaugas ES, 
ypač su komandiruotų darbuotojų, darbo 
sąlygomis, ir ragina Komisiją ryžtingiau 
veikti siekiant išspręsti šiuos skubius 
klausimus; pabrėžia, kad reikia nustatyti 
tvarias ekonomines ir socialines Europos 
bendrosios rinkos taisykles siekiant 
užtikrinti vienodas sąlygas šioje rinkoje; 

Or. en

Pakeitimas 16
Kinga Göncz

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. siekiant užtikrinti, kad vartotojai ir 
darbuotojai nepatirtų žalos, ragina 
Komisiją daugiau dėmesio skirti valstybių 
narių veiklos, susijusios su viešos 
informacijos teikimu vartotojams apie 
paslaugų teikėjų neteisėtai vykdomą 
veiklą, tikrinimui;

Or. en

Pakeitimas 17
Jürgen Creutzmann

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad siekiant užtikrinti 2020 m. ES 
strategijos ir Bendrosios rinkos akto 
įgyvendinimą, be klausimų, susijusių su 
Paslaugų direktyva, reikia spręsti 
papildomus klausimus, susijusius su 
paslaugų teikėjų ir darbuotojų judumu; 
todėl ragina kurti papildomus darbo 
rinkos politikos planus ir didinti teisinį 
tikrumą, ypač su padidėjusiu teisių į 
pensiją perkeliamumu, darbuotojų 
komandiravimu ir tam tikra socialine 
apsauga ir darbo teisės nuostatomis 
susijusiose srityse;

5. mano, kad siekiant užtikrinti 2020 m. ES 
strategijos ir Bendrosios rinkos akto 
įgyvendinimą, be klausimų, susijusių su 
Paslaugų direktyva, reikia spręsti 
papildomus klausimus, susijusius su 
paslaugų teikėjų ir darbuotojų judumu; 
todėl ragina Komisiją, atliekant bendrosios 
paslaugų rinkos veikimo patikrinimą, 
atsižvelgti ne tik į Paslaugų direktyvą, bet 
ir į kitas ES priemones, ypač į tas, kurios 
susijusios su profesinių kvalifikacijų 
pripažinimu, teisių į pensiją 
perkeliamumu, darbuotojų komandiravimu 
ir tam tikra socialine apsauga bei su darbo 
teisės nuostatomis;

Or. en

Pakeitimas 18
Paul Murphy

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad siekiant užtikrinti 2020 m. ES 
strategijos ir Bendrosios rinkos akto 
įgyvendinimą, be klausimų, susijusių su 
Paslaugų direktyva, reikia spręsti 
papildomus klausimus, susijusius su 
paslaugų teikėjų ir darbuotojų judumu; 
todėl ragina kurti papildomus darbo rinkos 
politikos planus ir didinti teisinį tikrumą, 
ypač su padidėjusiu teisių į pensiją 
perkeliamumu, darbuotojų komandiravimu 
ir tam tikra socialine apsauga ir darbo 
teisės nuostatomis susijusiose srityse;

5. mano, kad siekiant užtikrinti 2020 m. ES 
strategijos ir Bendrosios rinkos akto 
įgyvendinimą, be klausimų, susijusių su 
Paslaugų direktyva, reikia spręsti 
papildomus klausimus, susijusius su 
paslaugų teikėjų ir darbuotojų judumu; 
todėl ragina kurti darbo rinkos planus,
kurie padėtų didinti teisinį tikrumą, ypač 
su padidėjusiu teisių į pensiją 
perkeliamumu, darbuotojų komandiravimu 
ir tam tikra socialine apsauga, taip pat su 
darbo teisės nuostatomis susijusiose 
srityse, kartu užtikrinant darbuotojų teisių 
į pensiją ir socialinį draudimą, taip pat 
profesinių sąjungų teisių, ir visų 
darbuotojų darbo sąlygų apsaugą ir 
nesistengiant mažinti darbuotojų darbo 
užmokesčio ir bloginti jų darbo sąlygų;

Or. en

Pakeitimas 19
Julie Girling

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad siekiant užtikrinti 2020 m. ES 
strategijos ir Bendrosios rinkos akto 
įgyvendinimą, be klausimų, susijusių su 
Paslaugų direktyva, reikia spręsti 
papildomus klausimus, susijusius su 
paslaugų teikėjų ir darbuotojų judumu; 
todėl ragina kurti papildomus darbo rinkos 
politikos planus ir didinti teisinį tikrumą, 
ypač su padidėjusiu teisių į pensiją 
perkeliamumu, darbuotojų komandiravimu 
ir tam tikra socialine apsauga ir darbo 
teisės nuostatomis susijusiose srityse; 

5. mano, kad siekiant užtikrinti 2020 m. ES 
strategijos ir Bendrosios rinkos akto 
įgyvendinimą, be klausimų, susijusių su 
Paslaugų direktyva, reikia spręsti 
papildomus klausimus, susijusius su 
paslaugų teikėjų ir darbuotojų judumu; 
todėl ragina kurti papildomus darbo rinkos 
politikos planus ir didinti teisinį tikrumą, 
kartu atsižvelgiant į subsidiarumo 
principą, ypač su padidėjusiu teisių į 
pensiją perkeliamumu, Darbuotojų 
komandiravimo direktyvos nuostatų 
aiškinimo tikslinimu ir jos įgyvendinimu,
ir tam tikra socialine apsauga, ir su darbo 
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teisės nuostatomis susijusiose srityse; 

Or. en

Pakeitimas 20
Jürgen Creutzmann

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad mažieji ir vidutiniai 
paslaugų teikėjai, kurie yra svarbiausias 
veiksnys užtikrinant darbo vietas ir 
skatinant socialinę įtrauktį, patiria 
daugiausiai sunkumų dėl nepagrįstų ar 
neproporcingų reikalavimų; pažymi, kad 
alternatyvūs ginčų sprendimo 
mechanizmai, pvz., SOLVIT, yra svarbūs 
užtikrinant, kad paslaugų teikėjai, ypač 
mažosios ir vidutinės įmonės, galėtų 
visapusiškai pasinaudoti savo teisėmis 
bendrojoje rinkoje; teigiamai vertina 
Komisijos pareiškimą, kad ji atliks šių 
priemonių efektyvumo įvertinimą ir 
praneš, ar reikės imtis tolesnių konkrečių 
iniciatyvų;

Or. en

Pakeitimas 21
Paul Murphy

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. atsižvelgdamas į laisvės teikti 
paslaugas įgyvendinimą Europos 
Teisingumo Teismo (ETT) teisminėje 
praktikoje, reikalauja į pirminę ES teisę 
įtraukti nuostatą dėl socialinės pažangos, 
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kuria remiantis būtų nustatoma, kad teisė 
streikuoti, teisė imtis kolektyvinių 
veiksmų, kolektyvinių derybų teisė ir kitos 
pagrindinės teisės visuomet turi viršenybę 
prieš pagrindines vidaus rinkos laisves;

Or. en


