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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по вътрешния 
пазар и защита на потребителите да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че вътрешният пазар на услуги трябва да се развие изцяло, като 
същевременно се запази европейският социален модел,

1. изразява надежда, че Директивата за услугите действително ще окаже положително 
въздействие чрез създаването на работни места и повишаването на качеството и 
безопасността на предлаганите услуги;

2. припомня, че Директивата за услугите трябва да бъде тълкувана в контекста на 
новите разпоредби на Договорите, и по-специално член 3 от Договора за 
Европейския съюз, хоризонталната социална клауза в член 9 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), член 14 от ДФЕС, Протокол № 26, 
приложен към Договорите, и Хартата на основните права на Европейския съюз;

3. припомня, че редица области са изключени от приложното поле на директивата, а 
именно нестопанските услуги от общ интерес, здравните услуги и по-голямата част 
от социалните услуги; добавя, че директивата не се прилага по отношение на 
трудовото право и не засяга законодателствата на държавите-членки в областта на 
социалната сигурност;

4. счита, че все още съществуват въпроси, свързани с изясняването на приложното 
поле на директивата; счита, че една директива, която дава ясно определение за 
понятията „търговски услуги“, „услуги от общ икономически интерес“ и „социални 
услуги от общ интерес“ е необходима повече от всякога с цел точното определяне 
на приложното поле на Директивата за услугите, както и приложимото право за 
услугите, изключени от нейното приложно поле, особено във връзка с 
разрешителните режими;

5. счита, че единичните звена (за „обслужване на едно гише“) следва да бъдат 
използвани като центрове за информация относно въпросите, свързани с 
директивата, особено относно приложимото трудово право и относно правата на 
работниците в сила съгласно директивата;

6. приканва Комитета по заетостта, предвиден в член 150 от ДФЕС, да изготвя 
периодично доклади относно въздействието на прилагането на директивата върху 
заетостта както от количествена, така и от качествена гледна точка.


