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Grozījums Nr. 1
Frank Engel

Atzinuma projekts
A apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā pakalpojumi veido apmēram 
75 % no ES IKP un nodrošina 70 % no 
visām darbavietām ES, kamēr 
Pakalpojumu direktīvā iekļautie 
pakalpojumi veido 45 % no IKP un 
nodrošina 43 % no visām darbavietām 
ES, iekšējais ES pakalpojumu tirgus ir 
tikai 5 % no IKP un tikai 8 % MVU 
patlaban veic uzņēmējdarbību ārzemēs,

Or. en

Grozījums Nr. 2
Paul Murphy

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē novērtēšanas rezultātus un 
Komisijas ieskicētos turpmākos plānus un 
mudina ķerties pie atlikušajiem 
regulatīvajiem šķēršļiem, piemēram, 
prasībām attiecībā uz darbību rezervi, 
apdrošināšanas pienākumu, juridisko 
formu un kapitāla īpašumtiesībām; aicina 
Komisiju rīkoties, lai atceltu nepamatotas 
vai nesamērīgas prasības, tādējādi 
nodrošinot vienotā tirgus vienmērīgu 
darbību;

1. pieņem zināšanai novērtēšanas 
rezultātus un Komisijas ieskicētos 
turpmākos plānus; uzsver, ka Komisijas 
pieeja, kas paredz turpināt iekšējā 
pakalpojumu tirgus attīstību, pamatojoties 
uz Pakalpojumu direktīvā izklāstīto 
savstarpējas novērtēšanas procesu, 
visticamāk, izraisīs vēl lielāku 
deregulāciju, jo šāda savstarpēja 
novērtēšana ir vērsta galvenokārt uz 
spēkā esošo prasību atcelšanu 
pakalpojumu sniedzējiem, nepievēršot 
uzmanību direktīvas transponēšanas 
sociālajai ietekmei;

Or. en
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Grozījums Nr. 3
Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē novērtēšanas rezultātus un 
Komisijas ieskicētos turpmākos plānus un 
mudina ķerties pie atlikušajiem 
regulatīvajiem šķēršļiem, piemēram, 
prasībām attiecībā uz darbību rezervi, 
apdrošināšanas pienākumu, juridisko 
formu un kapitāla īpašumtiesībām; aicina 
Komisiju rīkoties, lai atceltu nepamatotas 
vai nesamērīgas prasības, tādējādi 
nodrošinot vienotā tirgus vienmērīgu 
darbību;

1. ņem vērā novērtēšanas rezultātus un 
atzinīgi vērtē Komisijas ieskicētos 
turpmākos plānus, un mudina ķerties pie 
atlikušajiem regulatīvajiem šķēršļiem, 
piemēram, prasībām attiecībā uz darbību 
rezervi, apdrošināšanas pienākumu, 
juridisko formu un kapitāla 
īpašumtiesībām; aicina Komisiju rīkoties, 
lai atceltu nepamatotas vai nesamērīgas 
prasības, tādējādi nodrošinot vienotā tirgus 
vienmērīgu darbību;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a norāda, ka vienotajam pakalpojumu 
tirgum piemīt liels potenciāls attiecībā uz 
nodarbinātību, jo pēdējo gadu laikā visas 
jaunās darba vietas ES tikušas radītas 
pakalpojumu nozarē;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Frank Engel

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)



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

LV

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzskata, ka vienotā tirgus potenciāls 
vēl nav īstenots visā pilnībā un ka 
Pakalpojumu direktīva ir nozīmīgs 
mehānisms, ar ko panākt šā potenciāla 
īstenošanu attiecībā uz ilgtspējīgām un 
sociāli integrējošām darba vietām;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Paul Murphy

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka pirmkārt un galvenokārt ir 
pienācīgi jāizvērtē ar novērtēšanas 
procesu saistīto priekšlikumu iespējamā 
sociālā ietekme un to sekas;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Paul Murphy

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b mudina Komisiju risināt ierobežojumu 
atcelšanas un pieaugošās konkurences 
radītos jautājumus, piemēram, darba 
apstākļu un pakalpojumu kvalitātes 
pasliktināšanos un darba samaksas 
pazemināšanos;

Or. en
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Grozījums Nr. 8
Julie Girling

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka krīzes rezultātā ES darba 
tirgus varētu ilgstoši saglabāties 
sadrumstalojies un ka ir nepieciešams 
atjaunināt politisko apņēmību un apņēmīgi 
rīkoties, lai turpinātu attīstīt Eiropas 
pakalpojumu nozari un veicinātu 
pakalpojumu tirdzniecību;

2. uzsver, ka krīzes rezultātā ES darba 
tirgus atsevišķās dalībvalstīs varētu ilgstoši 
saglabāties sadrumstalojies un ka ir 
nepieciešams atjaunināt politisko apņēmību 
un apņēmīgi rīkoties, lai turpinātu attīstīt 
Eiropas pakalpojumu nozari, veicinātu 
pakalpojumu tirdzniecību un turpinātu 
sekmēt tiesības sniegt pārrobežu 
pakalpojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Kinga Göncz

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a nolūkā panākt, lai vienotais 
pakalpojumu tirgus darbotos efektīvi un 
sekmīgi, aicina Komisiju veikt rūpīgu un 
regulāru dalībvalstu vienoto 
kontaktpunktu darbības pārbaudi un 
novērtēšanu, jo tiem ir izšķirošā loma 
dienestiem nepieciešamās informācijas 
sniegšanā laikmetīgā un lietotājdraudzīgā 
veidā;

Or. en
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Grozījums Nr. 10
Emilie Turunen

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka atsevišķi pakalpojumi to 
savdabības dēļ nav iekļauti Pakalpojumu 
direktīvā un ka, iespējams, būs 
nepieciešami ES nozaru tiesību akti;

3. norāda, ka atsevišķi pakalpojumi to 
savdabības dēļ nav iekļauti Pakalpojumu 
direktīvā; šajā sakarībā norāda, ka 
vispārējas nozīmes pakalpojumu un jo 
īpaši vispārējas nozīmes sociālo 
pakalpojumu jomu slikti ietekmē augsts 
juridiskās nenoteiktības līmenis; norāda 
uz ieilgušo dialogu starp šajā jautājumā 
ieinteresētajām pusēm un aicina Komisiju 
beidzot rīkoties un ierosināt likumdošanas 
instrumentu saistībā ar vispārējas 
nozīmes sociālajiem pakalpojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Paul Murphy

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka atsevišķi pakalpojumi to 
savdabības dēļ nav iekļauti Pakalpojumu 
direktīvā un ka, iespējams, būs
nepieciešami ES nozaru tiesību akti;

3. atzinīgi vērtē to, ka atsevišķi 
pakalpojumi to savdabības dēļ nav iekļauti 
Pakalpojumu direktīvā un ka nav
nepieciešami ES nozaru tiesību akti, lai 
turpinātu vienotā tirgus liberalizāciju; 
iebilst pret Komisijas plāniem turpināt 
uzņēmējdarbības pakalpojumu 
(piemēram, loģistikas, iekārtu 
pārvaldības, tirgvedības un reklāmas) 
liberalizāciju, kā arī pret pakalpojumu 
koncesijām, ar kurām tiktu pabeigta 
iekšējā pakalpojumu tirgus izveide;

Or. en
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Grozījums Nr. 12
Julie Girling

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka atsevišķi pakalpojumi to 
savdabības dēļ nav iekļauti Pakalpojumu 
direktīvā un ka, iespējams, būs 
nepieciešami ES nozaru tiesību akti;

3. norāda, ka atsevišķi pakalpojumi to 
savdabības dēļ nav iekļauti Pakalpojumu 
direktīvā un ka, iespējams, būs 
nepieciešami ES nozaru tiesību akti, 
līdztekus nodrošinot proporcionalitātes un 
subsidiaritātes principu ievērošanu; 

Or. en

Grozījums Nr. 13
Paul Murphy

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a aicina Komisiju, iesaistot arodbiedrību 
kustības un pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvjus, sākt pamatīgu izpēti par to, kā 
augusī konkurence ietekmē pakalpojumu 
jomu, īpaši uzmanību pievēršot darba 
apstākļiem un pakalpojumu kvalitātes 
normām;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Kinga Göncz

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a lai aizsargātu ES pilsoņus un darba 
ņēmējus no pakalpojumu sniedzējiem, kas  
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nodara būtisku kaitējumu to veselībai, 
drošībai vai videi, kurā tie uzturas, uzsver, 
ka ir nepieciešama ciešāka sadarbība un 
informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm 
attiecībā uz to valstu veikto izpildītāju 
pārbaudēm, kontrolēm un izmeklēšanām, 
kuri darbojas šo valstu teritorijās un kuru 
rīcības ir nelikumīgas;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Emilie Turunen

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādina, ka Vienotā tirgus aktā ir pausta 
apņemšanās 2011. gadā iesniegt ar 
vispārējas nozīmes pakalpojumiem 
saistītu pasākumu kopumu, kas uzlabotu 
vienotā pakalpojumu tirgus darbību;

4. atgādina, ka Vienotā tirgus aktā ir pausta 
apņemšanās 2011. gadā iesniegt pasākumu 
kopumu, kas uzlabotu vienotā pakalpojumu 
tirgus darbību; atzinīgi vērtē Vienotā 
tirgus aktā ierosinātos pasākumus saistībā 
ar darba ņēmējiem pakalpojumu 
sniegšanas jomā ES, it īpaši attiecībā uz 
norīkotajiem darbiniekiem, un aicina 
Komisiju mērķtiecīgāk risināt šos 
steidzamos jautājumus; uzsver, ka 
Eiropas vienotajam tirgum jābalstās uz 
saprātīgiem ekonomiskiem un sociāliem 
nosacījumiem, lai radītu līdzvērtīgus 
konkurences apstākļus;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Kinga Göncz

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

4.a lai nodrošinātu, ka tiek novērsts 
kaitējums patērētājiem un darba 
ņēmējiem, mudina Komisiju īpaši rūpīgi 
pārbaudīt dalībvalstu praksi attiecībā uz 
atklātas informācijas sniegšanu 
patērētājiem par pakalpojumu 
sniedzējiem, kuru darbības ir 
nelikumīgas;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata — lai īstenotu stratēģiju “Eiropa 
2020” un Vienotā tirgus aktu, papildus 
Pakalpojumu direktīvai ir nepieciešams 
risināt vēl citus jautājumus saistībā ar 
pakalpojumu sniedzēju un darbinieku 
mobilitāti; tādēļ aicina īstenot papildu 
darba tirgus politiku un panākt lielāku 
juridisko noteiktību, it īpaši saistībā ar 
uzlabotu tiesību uz pensiju pārnesamību, 
darbinieku nosūtīšanu, zināmu sociālo 
nodrošinājumu un darba tiesību normām.

5. uzskata — lai īstenotu stratēģiju “Eiropa 
2020” un Vienotā tirgus aktu, papildus 
Pakalpojumu direktīvai ir nepieciešams 
risināt vēl citus jautājumus saistībā ar 
pakalpojumu sniedzēju un darbinieku 
mobilitāti; tādēļ aicina Komisiju, veicot 
vienotā pakalpojumu tirgus darbības 
pārbaudi, ņemt vērā vēl citus ES 
instrumentus papildus Pakalpojumu 
direktīvai, it īpaši saistībā ar profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu, tiesību uz pensiju 
pārnesamību, darbinieku nosūtīšanu, 
zināmu sociālo nodrošinājumu un darba 
tiesību normām;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Paul Murphy

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata — lai īstenotu stratēģiju “Eiropa 
2020” un Vienotā tirgus aktu, papildus 
Pakalpojumu direktīvai ir nepieciešams 
risināt vēl citus jautājumus saistībā ar 
pakalpojumu sniedzēju un darbinieku 
mobilitāti; tādēļ aicina īstenot papildu
darba tirgus politiku un panākt lielāku 
juridisko noteiktību, it īpaši saistībā ar 
uzlabotu tiesību uz pensiju pārnesamību, 
darbinieku nosūtīšanu, zināmu sociālo 
nodrošinājumu un darba tiesību normām.

5. uzskata — lai īstenotu stratēģiju “Eiropa 
2020” un Vienotā tirgus aktu, papildus 
Pakalpojumu direktīvai ir nepieciešams 
risināt vēl citus jautājumus saistībā ar 
pakalpojumu sniedzēju un darbinieku 
mobilitāti; tādēļ aicina īstenot darba tirgus 
politiku, kas nodrošinātu lielāku juridisko 
noteiktību, it īpaši saistībā ar uzlabotu 
tiesību uz pensiju pārnesamību, darbinieku 
nosūtīšanu, zināmu sociālo nodrošinājumu 
un darba tiesību normām, tajā pašā laikā 
aizsargājot tiesības uz pensiju un darba 
ņēmēju tiesības, kā arī arodbiedrību 
tiesības un darba apstākļus visiem 
darbiniekiem, un nesekmējot darba 
samaksas un apstākļu galēju 
pasliktināšanos; 

Or. en

Grozījums Nr. 19
Julie Girling

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata — lai īstenotu stratēģiju “Eiropa 
2020” un Vienotā tirgus aktu, papildus 
Pakalpojumu direktīvai ir nepieciešams 
risināt vēl citus jautājumus saistībā ar 
pakalpojumu sniedzēju un darbinieku 
mobilitāti; tādēļ aicina īstenot papildu 
darba tirgus politiku un panākt lielāku 
juridisko noteiktību, it īpaši saistībā ar 
uzlabotu tiesību uz pensiju pārnesamību, 
darbinieku nosūtīšanu, zināmu sociālo 
nodrošinājumu un darba tiesību normām. 

5. uzskata — lai īstenotu stratēģiju “Eiropa 
2020” un Vienotā tirgus aktu, papildus 
Pakalpojumu direktīvai ir nepieciešams 
risināt vēl citus jautājumus saistībā ar 
pakalpojumu sniedzēju un darbinieku 
mobilitāti; tādēļ aicina īstenot papildu 
darba tirgus politiku un panākt lielāku 
juridisko noteiktību, līdztekus ievērojot 
subsidiaritātes principu, it īpaši saistībā ar 
uzlabotu tiesību uz pensiju pārnesamību, 
darbinieku nosūtīšanas interpretācijas 
precizēšanu un īstenošanu, zināmu sociālo 
nodrošinājumu un darba tiesību normām. 

Or. en
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Grozījums Nr. 20
Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka nepamatotas vai 
nesamērīgas prasības visvairāk ietekmē 
mazos un vidējos pakalpojumu sniedzējus, 
kas ir galvenie nodarbinātības un sociālās 
integrācijas veicinātāji; norāda, ka liela 
nozīme pakalpojumu sniedzēju, it īpaši 
MVU, nodrošināšanā ar iespēju pilnībā 
izmantot vienotā tirgus tiesību sniegtās 
priekšrocības ir alternatīvas strīdu 
izšķiršanas mehānismiem, piemēram, 
Iekšējā tirgus problēmu risināšanas 
tīklam SOLVIT; atzinīgi vērtē Komisijas 
paziņojumu, ka tā vērtēs šo instrumentu 
efektivitāti un ziņos par nepieciešamību 
pēc konkrētākām iniciatīvām;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Paul Murphy

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a nolūkā iekļaut pakalpojumu 
sniegšanas brīvību Eiropas Savienības 
Tiesas judikatūrā, uzstāj, lai ES 
primārajos tiesību aktos iekļautu sociālā 
progresa klauzulu, nosakot, ka tiesības 
streikot, veikt rūpniecisku darbību un 
sarunas par darba koplīguma slēgšanu, 
kā arī vispārējas pamattiesības vienmēr ir 
prioritāras pār iekšējā tirgus 
“pamatbrīvībām”;
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Or. en


