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Predlog spremembe 1
Frank Engel

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker se v storitvenem sektorju ustvarja 
okoli 75 % BDP EU in zagotavlja 70 % 
vseh delovnih mest v EU, pri čemer 
storitve, ki jih zajema direktiva o 
storitvah, ustvarjajo 45 % BDP in 
zagotavljajo 43 % delovnih mest v EU, 
trgovina znotraj EU v storitveni dejavnosti 
pa ustvarja le 5 % BDP ter le 8 % malih 
in srednjih podjetij trenutno posluje s 
tujino,

Or. en

Predlog spremembe 2
Paul Murphy

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja rezultate ocene in prihodnje 
načrte, ki jih je predstavila Komisija, ter 
poziva, naj se odpravijo preostale 
regulativne ovire, kot so rezervirane 
dejavnosti, obveznost zavarovanja, zahteve 
glede pravne oblike in lastništva kapitala; 
poziva Komisijo, naj svoje ukrepe osredini
na nepravične in nesorazmerne zahteve, 
ki jih je treba odpraviti, da bi zagotovili 
nemoteno delovanje enotnega trga;

1. je seznanjen z rezultati ocene in 
prihodnjimi načrti, ki jih je predstavila 
Komisija; poudarja, da bo pristop 
Komisije k nadaljnjem razvoju notranjega 
trga storitev na podlagi procesa 
„vzajemnega vrednotenja“ direktive o 
storitvah po vsej verjetnosti povzročil 
dodatno deregulacijo, saj se to vzajemno 
vrednotenje osredotoča predvsem na 
odpravo obstoječih zahtev za izvajalce 
storitev, socialni učinek prenosa direktiv 
pa v tem procesu ni obravnavan;

Or. en
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Predlog spremembe 3
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja rezultate ocene in prihodnje 
načrte, ki jih je predstavila Komisija, ter
poziva, naj se odpravijo preostale 
regulativne ovire, kot so rezervirane 
dejavnosti, obveznost zavarovanja, zahteve 
glede pravne oblike in lastništva kapitala; 
poziva Komisijo, naj svoje ukrepe osredini 
na nepravične in nesorazmerne zahteve, ki 
jih je treba odpraviti, da bi zagotovili 
nemoteno delovanje enotnega trga;

1. je seznanjen z rezultati ocene in 
pozdravlja prihodnje načrte, ki jih je 
predstavila Komisija; poziva, naj se 
odpravijo preostale regulativne ovire, kot 
so rezervirane dejavnosti, obveznost 
zavarovanja, zahteve glede pravne oblike 
in lastništva kapitala; poziva Komisijo, naj 
svoje ukrepe osredini na nepravične in 
nesorazmerne zahteve, ki jih je treba 
odpraviti, da bi zagotovili nemoteno 
delovanje enotnega trga;

Or. en

Predlog spremembe 4
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da nudi enotni trg za 
storitve pomembne možnosti 
zaposlovanja, saj so bile storitve v zadnjih 
letih vir vseh neto ustvarjenih delovnih 
mest v EU;

Or. en

Predlog spremembe 5
Frank Engel

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da še ni bil izkoriščen celoten 
potencial enotnega trga ter da je direktiva 
o storitvah pomembno orodje za nadaljnjo
sprostitev tega potenciala za trajnostno in 
vključujočo rast ter nova delovna mesta;

Or. en

Predlog spremembe 6
Paul Murphy

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da je treba predloge v zvezi 
postopkom ocenjevanja sprva ustrezno 
oceniti glede na možne socialne učinke in 
posledice;

Or. en

Predlog spremembe 7
Paul Murphy

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poziva Komisijo, naj obravnava 
vprašanja, kot so zmanjšanje delovnih 
pogojev, plače in kakovosti storitev, ki je 
posledica deregulacije in povečane 
konkurence;

Or. en



PE469.873v01-00 6/12 AM\873558SL.doc

SL

Predlog spremembe 8
Julie Girling

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da bi trg dela EU zaradi krize 
lahko ostal dolgoročno razdrobljen in da 
sta potrebna obnovljena politična odločnost 
in pogumno ukrepanje, da bi nadalje razvili 
evropski storitveni sektor in okrepili 
trgovino s storitvami;

2. poudarja, da bi lahko trg dela EU zaradi 
krize v nekaterih državah članicah ostal 
dolgoročno razdrobljen in da sta potrebna 
obnovljena politična odločnost in pogumno 
ukrepanje, da bi nadalje razvili evropski 
storitveni sektor, okrepili trgovino s 
storitvami in še naprej spodbujali svobodo 
zagotavljanja čezmejnih storitev;

Or. en

Predlog spremembe 9
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva Komisijo, naj pozorno spremlja 
redno preverjanje in ocenjevanje dela 
enotnih kontaktnih točk v državah 
članicah, ki imajo bistveno vlogo pri 
zagotavljanju storitev na sodoben in 
potrošniku prijazen način, da bi 
vzpostavili uspešen in učinkovit notranji 
trg za storitve ;

Or. en

Predlog spremembe 10
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da so bile nekatere storitve 
izključene iz direktive o storitvah zaradi 
njihovih posebnih lastnosti in je morda 
potrebna sektorska zakonodaja EU;

3. ugotavlja, da so bile nekatere storitve 
izključene iz direktive o storitvah zaradi 
njihovih posebnih lastnosti; v zvezi s tem 
ugotavlja, da je področje storitev 
splošnega pomena, zlasti socialnih storitev 
splošnega pomena, izredno pravno 
negotovo; opozarja na dolgotrajen dialog 
z zainteresiranim stranmi v zvezi s tem in 
poziva Komisijo, naj končno začne 
ukrepati in predlaga zakonodajni 
instrument za socialne storitve splošnega 
pomena;

Or. en

Predlog spremembe 11
Paul Murphy

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da so bile nekatere storitve 
izključene iz direktive o storitvah zaradi 
njihovih posebnih lastnosti in je morda
potrebna sektorska zakonodaja EU;

3. pozdravlja izključitev nekaterih storitev
iz direktive o storitvah zaradi njihovih 
posebnih lastnosti in ugotovitev, da ni 
potrebna sektorska zakonodaja EU za 
nadaljnjo liberalizacijo enotnega trga;
nasprotuje načrtom Komisije o nadaljnji 
liberalizaciji poslovnih storitev (npr. 
logistika, upravljanje z instalacijami, 
trženje in oglaševanje) in o uvedbi 
koncesij za storitve, da bi dokončno 
vzpostavili notranji trg za storitve;

Or. en

Predlog spremembe 12
Julie Girling

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da so bile nekatere storitve 
izključene iz direktive o storitvah zaradi 
njihovih posebnih lastnosti in je morda 
potrebna sektorska zakonodaja EU;

3. ugotavlja, da so bile nekatere storitve 
zaradi njihovih posebnih lastnosti
izključene iz direktive o storitvah in da je 
morda potrebna sektorska zakonodaja EU, 
pri  čemer se zagotavlja spoštovanje načel 
sorazmernosti in subsidiarnosti; 

Or. en

Predlog spremembe 13
Paul Murphy

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo, naj sproži temeljito 
preiskavo o posledicah povečane 
konkurence v storitvenem sektorju s 
posebnim poudarkom na delovnih pogojih 
in kakovosti zagotavljanja storitev, v 
katero bodo vključeni predstavniki 
sindikatov in organizacij civilne družbe;

Or. en

Predlog spremembe 14
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 3a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da je za zaščito državljanov 
EU pred resnim ogrožanjem njihovega 
zdravja in varnosti ter okolja potrebna 
okrepljena medsebojna pomoč in 
izmenjava informacij med državami 
članicami v zvezi z njihovimi preverjanji, 
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inšpekcijami in preiskavami ponudnikom 
storitev na njihovem ozemlju, ki svojo 
dejavnosti izvajajo nezakonito;

Or. en

Predlog spremembe 15
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. opominja, da akt za enotni trg vključuje 
zavezo, da bo do leta 2011 predstavljen niz 
ukrepov, povezan s storitvami v splošnem 
interesu, ki bi moral izboljšati delovanje 
enotnega trga za storitve;

4. opominja, da akt za enotni trg vključuje 
zavezo, da bo do leta 2011 predstavljen niz 
ukrepov, ki bi moral izboljšati delovanje 
enotnega trga za storitve; pozdravlja 
predlagane ukrepe v aktu za enotni trg o 
delovnih pogojih delavcev, zaposlenih v 
storitvenem sektorju v EU, zlasti 
napotenih delavcev, ter poziva večji 
ambicioznosti Komisije pri rešitvi teh 
nujnih vprašanj; poudarja, da mora 
evropski enotni trg temeljiti na trdnih 
gospodarskih in socialnih pravilih, da bi 
vzpostavili enake konkurenčne pogoje;

Or. en

Predlog spremembe 16
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 4a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo, naj za zagotovitev 
preprečevanja škode za potrošnike in 
delavce nameni posebno pozornost 
preverjanju prakse držav članic na 
področju javnega informiranja 
potrošnikov o ponudnikih, ki storitve 
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opravljajo nezakonito;

Or. en

Predlog spremembe 17
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. je prepričan, da je treba za namene 
izvajanja strategije EU 2020 in akta za 
enotni trg poleg direktive o storitvah 
obravnavati dopolnilna vprašanja, 
povezana z mobilnostjo ponudnikov 
storitev in delavcev; zato poziva k 
dopolnilnim politikam trga dela in večji 
pravni varnosti, zlasti v zvezi z boljšo
prenosljivostjo pokojninskih pravic, 
napotitvijo delavcev in nekaterimi 
določbami socialne varnosti in 
mednarodnega delovnega prava.

5. je prepričan, da je treba za namene 
izvajanja strategije EU 2020 in akta za 
enotni trg poleg direktive o storitvah 
obravnavati dopolnilna vprašanja, 
povezana z mobilnostjo ponudnikov 
storitev in delavcev; zato Komisijo poziva, 
naj v okviru preverjanja uspešnosti 
enotnega trga za storitve ne upošteva le 
direktive o storitvah, temveč tudi druge 
instrumente EU, zlasti v zvezi s 
priznavanjem poklicnih kvalifikacij, 
prenosljivostjo pokojninskih pravic, 
napotitvijo delavcev in nekaterimi 
določbami socialne varnosti in 
mednarodnega delovnega prava;

Or. en

Predlog spremembe 18
Paul Murphy

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. je prepričan, da je treba za namene 
izvajanja strategije EU 2020 in akta za 
enotni trg poleg direktive o storitvah 
obravnavati dopolnilna vprašanja, 
povezana z mobilnostjo ponudnikov 
storitev in delavcev; zato poziva k 
dopolnilnim politikam trga dela in večji 
pravni varnosti, zlasti v zvezi z boljšo 

5. je prepričan, da je treba za namene 
izvajanja strategije EU 2020 in akta za 
enotni trg poleg direktive o storitvah 
obravnavati dopolnilna vprašanja, 
povezana z mobilnostjo ponudnikov 
storitev in delavcev; zato poziva k 
politikam trga dela, ki bodo zagotovile
večjo pravno varnost, zlasti v zvezi z 
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prenosljivostjo pokojninskih pravic, 
napotitvijo delavcev in nekaterimi 
določbami socialne varnosti in 
mednarodnega delovnega prava.

boljšo prenosljivostjo pokojninskih pravic, 
napotitvijo delavcev in nekaterimi 
določbami socialne varnosti in 
mednarodnega delovnega prava, ter 
dosledno ščitile pokojninske in druge 
pravice delavcev ter sindikalne pravice in 
delovne pravice za vse delavce ter ne bodo 
privedle do konkurence med državami v 
„tekmi do dna“ na področju delavskih 
plač in delovnih pogojev; 

Or. en

Predlog spremembe 19
Julie Girling

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. je prepričan, da je treba za namene 
izvajanja strategije EU 2020 in akta za 
enotni trg poleg direktive o storitvah 
obravnavati dopolnilna vprašanja, 
povezana z mobilnostjo ponudnikov 
storitev in delavcev; zato poziva k 
dopolnilnim politikam trga dela in večji 
pravni varnosti, zlasti v zvezi z boljšo 
prenosljivostjo pokojninskih pravic, 
napotitvijo delavcev in nekaterimi 
določbami socialne varnosti in 
mednarodnega delovnega prava. 

5. je prepričan, da je treba za namene 
izvajanja strategije EU 2020 in akta za 
enotni trg poleg direktive o storitvah 
obravnavati dopolnilna vprašanja, 
povezana z mobilnostjo ponudnikov 
storitev in delavcev; zato ob upoštevanju 
načela subsidiarnosti poziva k 
dopolnilnim politikam trga dela in večji 
pravni varnosti, zlasti v zvezi z boljšo 
prenosljivostjo pokojninskih pravic, 
pojasnitvijo razumevanja in izvajanja
napotitve delavcev in nekaterimi 
določbami socialne varnosti in 
mednarodnega delovnega prava. 

Or. en

Predlog spremembe 20
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da neupravičene ali 
nesorazmerne zahteve najbolj vplivajo na 
mala in srednja storitvena podjetja, ki so 
bistvena gonilna sila zaposlovanja in 
socialnega vključevanja; ugotavlja, da so 
pri zagotavljanju, da lahko ponudniki 
storitev, zlasti mala in srednja podjetja, v 
celoti uveljavljajo svoje pravice na 
enotnem trgu, pomembni alternativni 
mehanizmi za reševanje sporov, kot je 
SOLVIT; pozdravlja izjavo Komisije, da 
bo ocenila učinkovitost teh orodij in 
poročala o potrebi po nadaljnjih 
specifičnih pobudah;

Or. en

Predlog spremembe 21
Paul Murphy

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. zaradi uveljavljanja svobode 
opravljanja storitev v sodni praksi Sodišča 
Evropskih skupnosti vztraja pri vključitvi 
klavzule o družbenem napredku v 
primarno zakonodajo EU z določitvijo, da 
pravica do stavke, industrijske akcije in 
kolektivnega pogajanja ter splošne 
temeljne pravice vedno prevladajo nad 
„temeljnimi svoboščinami“ notranjega 
trga;

Or. en


