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Poprawka 1
Frank Engel

Projekt opinii
Punkt A preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że sektor usługowy 
przynosi około 75% PKB UE i odpowiada 
70% całkowitego zatrudnienia w UE oraz 
że wprawdzie usługi objęte dyrektywą 
usługową odpowiadają 45% PKB
i 43% zatrudnienia w UE, jednak 
wewnątrzunijny handel usługami stanowi 
tylko 5% PKB, a tylko 8% MŚP prowadzi 
obecnie działalność za granicą,

Or. en

Poprawka 2
Paul Murphy

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje wyniki oceny 
i przyszłe plany przedstawione przez 
Komisję; ponadto wzywa do uporania się 
z pozostałymi barierami regulacyjnymi, 
takimi jak rezerwowanie działalności, 
obowiązek ubezpieczeniowy, wymogi 
dotyczące formy prawnej i własności 
kapitału; wzywa Komisję, aby skupiła 
swoje działania na nieuzasadnionych 
i nieproporcjonalnych wymogach, które 
powinny zostać usunięte w celu 
zagwarantowania sprawnego 
funkcjonowania jednolitego rynku;

1. odnotowuje wyniki oceny i przyszłe 
plany przedstawione przez Komisję;
podkreśla, że podejście Komisji polegające 
na „dalszym rozwoju wewnętrznego rynku 
usług w oparciu o proces wzajemnej 
oceny określony w dyrektywie usługowej” 
doprowadzi najprawdopodobniej do 
dalszej deregulacji, ponieważ taka 
„wzajemna ocena” skupia się głównie na 
zniesieniu obowiązujących wymogów 
dotyczących usługodawców, podczas gdy 
pomija się w tym procesie społeczny 
wpływ transpozycji dyrektywy;

Or. en
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Poprawka 3
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje wyniki oceny 
i przyszłe plany przedstawione przez 
Komisję; ponadto wzywa do uporania się 
z pozostałymi barierami regulacyjnymi, 
takimi jak rezerwowanie działalności, 
obowiązek ubezpieczeniowy, wymogi 
dotyczące formy prawnej i własności 
kapitału; wzywa Komisję, aby skupiła 
swoje działania na nieuzasadnionych 
i nieproporcjonalnych wymogach, które 
powinny zostać usunięte w celu 
zagwarantowania sprawnego 
funkcjonowania jednolitego rynku;

1. odnotowuje wyniki oceny 
i z zadowoleniem przyjmuje przyszłe plany 
przedstawione przez Komisję; wzywa do 
uporania się z pozostałymi barierami 
regulacyjnymi, takimi jak rezerwowanie 
działalności, obowiązek ubezpieczeniowy, 
wymogi dotyczące formy prawnej 
i własności kapitału; wzywa Komisję, aby 
skupiła swoje działania na 
nieuzasadnionych i nieproporcjonalnych 
wymogach, które powinny zostać usunięte 
w celu zagwarantowania sprawnego 
funkcjonowania jednolitego rynku;

Or. en

Poprawka 4
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zwraca uwagę na ogromny potencjał 
jednolitego rynku usług w zakresie 
zatrudnienia, zważywszy, że w ostatnich 
latach wszystkie nowe miejsca pracy w UE 
w ujęciu netto powstały w sektorze usług;

Or. en



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

PL

Poprawka 5
Frank Engel

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że pełny potencjał jednolitego 
rynku nie jest jeszcze wykorzystywany 
oraz że dyrektywa usługowa stanowi 
istotne narzędzie dalszego uwalniania 
tego potencjału w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i zatrudnienia 
sprzyjających włączeniu społecznemu;

Or. en

Poprawka 6
Paul Murphy

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że propozycje związane 
z procesem oceny wymagają przede 
wszystkim właściwego ocenienia 
potencjalnych skutków i konsekwencji 
społecznych;

Or. en

Poprawka 7
Paul Murphy

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. apeluje do Komisji, aby zaradziła 
problemom takim jak pogorszenie 
warunków pracy, płacy i jakości usług 
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wynikające z deregulacji i zwiększonej 
konkurencji;

Or. en

Poprawka 8
Julie Girling

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że w wyniku kryzysu rynek 
pracy UE może w okresie 
długoterminowym pozostać podzielony 
oraz że do dalszego rozwoju europejskiego 
sektora usług i zwiększenia handlu 
usługami niezbędny jest nowy impuls 
polityczny i zdecydowane działanie;

2. podkreśla, że w wyniku kryzysu rynek 
pracy UE może w okresie 
długoterminowym pozostać podzielony 
w niektórych państwach członkowskich
oraz że do dalszego rozwoju europejskiego 
sektora usług, do zwiększenia handlu 
usługami i do dalszego promowania 
swobody świadczenia usług 
transgranicznych niezbędny jest nowy 
impuls polityczny i zdecydowane 
działanie;

Or. en

Poprawka 9
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. aby urzeczywistnić skuteczny i dobrze 
funkcjonujący jednolity rynek 
w dziedzinie usług, wzywa Komisję do 
zwracania szczególnej uwagi na 
regularną kontrolę i ocenę działania 
pojedynczych punktów kontaktowych 
w państwach członkowskich, które to 
punkty pełnią kluczową rolę 
w przekazywaniu usługodawcom 
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niezbędnych informacji na bieżąco 
i w sposób przyjazny dla odbiorcy;

Or. en

Poprawka 10
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że niektóre usługi zostały 
wyłączone z dyrektywy usługowej z uwagi 
na ich specyficzny charakter oraz że 
istnieje potencjalne zapotrzebowanie na 
unijne regulacje sektorowe;

3. zauważa, że niektóre usługi zostały 
wyłączone z dyrektywy usługowej z uwagi 
na ich specyficzny charakter; w związku 
z tym zauważa, że w dziedzinie usług 
świadczonych w interesie ogólnym, 
a zwłaszcza usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym, 
problemem jest wysoki poziom 
niepewności prawa; wskazuje na 
długofalowy, nieprzerwany dialog 
z zainteresowanymi podmiotami w tej 
kwestii i apeluje do Komisji, by wreszcie 
przystąpiła do działania i zaproponowała 
akt ustawodawczy dotyczący usług 
socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym;

Or. en

Poprawka 11
Paul Murphy

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że niektóre usługi zostały 
wyłączone z dyrektywy usługowej z uwagi 
na ich specyficzny charakter oraz że 
istnieje potencjalne zapotrzebowanie na 
unijne regulacje sektorowe;

3. z zadowoleniem zauważa, że niektóre 
usługi zostały wyłączone z dyrektywy 
usługowej z uwagi na ich specyficzny 
charakter oraz że nie ma zapotrzebowania
na unijne regulacje sektorowe zmierzające 
do dalszej liberalizacji jednolitego rynku;
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sprzeciwia się planom Komisji dotyczącym 
dalszej liberalizacji usług dla 
przedsiębiorstw (np. logistyka, zarządzanie 
instalacjami, marketing i reklama) oraz 
koncesji na usługi w celu ukończenia 
jednolitego rynku usług;

Or. en

Poprawka 12
Julie Girling

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że niektóre usługi zostały 
wyłączone z dyrektywy usługowej z uwagi 
na ich specyficzny charakter oraz że 
istnieje potencjalne zapotrzebowanie na 
unijne regulacje sektorowe;

3. zauważa, że niektóre usługi zostały 
wyłączone z dyrektywy usługowej z uwagi 
na ich specyficzny charakter oraz że 
istnieje potencjalne zapotrzebowanie na 
unijne regulacje sektorowe, przy 
zapewnieniu ania zasad 
proporcjonalności i pomocniczości;

Or. en

Poprawka 13
Paul Murphy

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję, aby rozpoczęła 
dogłębne badanie – z udziałem 
przedstawicieli ruchu związkowego oraz 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
– dotyczące skutków zwiększonej 
konkurencji w sektorze usług, specjalną 
uwagę zwracając na warunki pracy 
i jakość świadczenia usług;



AM\873558PL.doc 9/13 PE469.837v01-00

PL

Or. en

Poprawka 14
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. z myślą o ochronie obywateli 
i pracowników w UE przed 
usługodawcami powodującymi poważne 
szkody dla ich zdrowia, bezpieczeństwa 
lub środowiska podkreśla potrzebę 
wzmożonej wzajemnej pomocy i wymiany 
informacji między państwami 
członkowskimi na temat prowadzonych 
przez nie kontroli, inspekcji i analiz 
dotyczących usługodawców 
zarejestrowanych na ich terytoriach, 
którzy prowadzą działalność w sposób 
niezgodny z prawem;

Or. en

Poprawka 15
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że Akt o jednolitym rynku 
zawiera zobowiązanie do przedstawienia 
w 2011 r. szeregu środków odnoszących 
się do usług świadczonych w interesie 
ogólnym, które powinny poprawić 
funkcjonowanie jednolitego rynku usług;

4. przypomina, że Akt o jednolitym rynku 
zawiera zobowiązanie do przedstawienia 
w 2011 r. szeregu środków, które powinny 
poprawić funkcjonowanie jednolitego 
rynku usług; z zadowoleniem przyjmuje 
środki zaproponowane w Akcie 
o jednolitym rynku, które dotyczą
warunków pracy pracowników 
świadczących usługi w UE, zwłaszcza 
w odniesieniu do pracowników 
oddelegowanych, oraz wzywa Komisję do 
wykazania większej ambicji w odniesieniu 
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do uregulowania tych pilnych kwestii;
podkreśla potrzebę oparcia europejskiego 
jednolitego rynku na solidnych zasadach 
gospodarczych i społecznych, tak aby 
stworzone zostały równe warunki 
działania;

Or. en

Poprawka 16
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. aby zagwarantować zapobieganie 
szkodom po stronie konsumentów 
i pracowników, apeluje do Komisji 
o położenie specjalnego nacisku na 
kontrolę praktyk państw członkowskich 
w zakresie przekazywania konsumentom 
powszechnie dostępnych informacji na 
temat usługodawców, którzy prowadzą 
działalność w sposób niezgodny z prawem;

Or. en

Poprawka 17
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest przekonany, że do wdrożenia 
strategii „UE 2020” i Aktu o jednolitym 
rynku konieczne jest – oprócz dyrektywy 
usługowej – zajęcie się komplementarnymi 
kwestiami dotyczącymi mobilności 

5. jest przekonany, że do wdrożenia 
strategii „UE 2020” i Aktu o jednolitym 
rynku konieczne jest – oprócz dyrektywy 
usługowej – zajęcie się komplementarnymi 
kwestiami dotyczącymi mobilności 
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usługodawców i pracowników; w związku 
z tym wzywa do przyjęcia uzupełniającej 
polityki rynku pracy i apeluje 
o zapewnienie większej pewności prawa, 
zwłaszcza w odniesieniu do rozszerzenia
możliwości przenoszenia uprawnień 
emerytalnych, delegowania pracowników, 
a także niektórych przepisów dotyczących 
zabezpieczenia społecznego i prawa pracy.

usługodawców i pracowników; w związku 
z tym wzywa Komisję, aby w ramach 
„sprawdzianu skuteczności” jednolitego 
rynku usług uwzględniła instrumenty UE 
wykraczające poza dyrektywę usługową, 
zwłaszcza w odniesieniu do uznawania 
kwalifikacji zawodowych, możliwości 
przenoszenia uprawnień emerytalnych, 
delegowania pracowników, a także 
niektórych przepisów dotyczących 
zabezpieczenia społecznego i prawa pracy;

Or. en

Poprawka 18
Paul Murphy

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest przekonany, że do wdrożenia 
strategii „UE 2020” i Aktu o jednolitym 
rynku konieczne jest – oprócz dyrektywy 
usługowej – zajęcie się komplementarnymi 
kwestiami dotyczącymi mobilności 
usługodawców i pracowników; w związku 
z tym wzywa do przyjęcia uzupełniającej 
polityki rynku pracy i apeluje 
o zapewnienie większej pewności prawa, 
zwłaszcza w odniesieniu do rozszerzenia 
możliwości przenoszenia uprawnień 
emerytalnych, delegowania pracowników, 
a także niektórych przepisów dotyczących 
zabezpieczenia społecznego i prawa pracy.

5. jest przekonany, że do wdrożenia 
strategii „UE 2020” i Aktu o jednolitym 
rynku konieczne jest – oprócz dyrektywy 
usługowej – zajęcie się komplementarnymi 
kwestiami dotyczącymi mobilności 
usługodawców i pracowników; w związku 
z tym wzywa do przyjęcia polityki rynku 
pracy, która zagwarantuje większą 
pewność prawa, zwłaszcza w odniesieniu 
do rozszerzenia możliwości przenoszenia 
uprawnień emerytalnych, delegowania 
pracowników, a także niektórych 
przepisów dotyczących zabezpieczenia 
społecznego i prawa pracy, jednocześnie 
zawsze chroniąc uprawnienia 
i świadczenia emerytalne pracowników, 
a także prawa związków zawodowych 
i warunki pracy wszystkich pracowników, 
oraz nie będzie przyczyniać się „równaniu 
w dół” w zakresie płac i warunków 
oferowanych pracownikom;

Or. en
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Poprawka 19
Julie Girling

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest przekonany, że do wdrożenia 
strategii „UE 2020” i Aktu o jednolitym 
rynku konieczne jest – oprócz dyrektywy 
usługowej – zajęcie się komplementarnymi
kwestiami dotyczącymi mobilności 
usługodawców i pracowników; w związku 
z tym wzywa do przyjęcia uzupełniającej 
polityki rynku pracy i apeluje 
o zapewnienie większej pewności prawa, 
zwłaszcza w odniesieniu do rozszerzenia 
możliwości przenoszenia uprawnień 
emerytalnych, delegowania pracowników, 
a także niektórych przepisów dotyczących 
zabezpieczenia społecznego i prawa pracy. 

5. jest przekonany, że do wdrożenia 
strategii „UE 2020” i Aktu o jednolitym 
rynku konieczne jest – oprócz dyrektywy 
usługowej – zajęcie się komplementarnymi 
kwestiami dotyczącymi mobilności 
usługodawców i pracowników; w związku 
z tym wzywa do przyjęcia uzupełniającej 
polityki rynku pracy i apeluje 
o zapewnienie większej pewności prawa, 
z zastrzeżeniem przestrzegania zasady 
pomocniczości, zwłaszcza w odniesieniu 
do rozszerzenia możliwości przenoszenia 
uprawnień emerytalnych, do
sprecyzowania interpretacji i wdrażania 
przepisów dotyczących delegowania 
pracowników, a także niektórych 
przepisów dotyczących zabezpieczenia 
społecznego i prawa pracy. 

Or. en

Poprawka 20
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że nieuzasadnione 
i nieproporcjonalne wymogi najsilniej 
dotykają małych i średni usługodawców, 
którzy są główną siłą napędzającą 
zatrudnienie i integrację społeczną;
zauważa istotną rolę alternatywnych 
mechanizmów rozstrzygania sporów, 
takich jak SOLVIT, w zapewnianiu 
usługodawcom, w szczególności MŚP, 
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możliwości pełnego korzystania z praw 
przysługujących im na jednolitym rynku;
z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź 
Komisji, że oceni ona skuteczność tych 
narzędzi i złoży sprawozdanie dotyczące 
potrzeby dalszych konkretnych inicjatyw;

Or. en

Poprawka 21
Paul Murphy

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. z myślą o potwierdzeniu swobody 
świadczenia usług w orzecznictwie ETS 
nalega na wprowadzenie do prawa 
pierwotnego UE klauzuli postępu 
społecznego stanowiącej, że prawo do 
strajku, do podejmowania akcji 
protestacyjnych, do rokowań zbiorowych 
oraz ogólnie prawa podstawowe zawsze 
przeważają nad „swobodami 
podstawowymi” rynku wewnętrznego;

Or. en


