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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής
Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να
ενσωματώσει στην πρόταση ψηφίσματος που θα εγκρίνει τις ακόλουθες προτάσεις:
Α. εκτιμώντας ότι η εσωτερική αγορά υπηρεσιών πρέπει να αναπτυχθεί πλήρως ενώ
ταυτόχρονα να διατηρηθεί το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο,
1. ελπίζει ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες θα έχει όντως θετικό αντίκτυπο από πλευράς
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και βελτίωσης της ποιότητας και της ασφάλειας των
προσφερόμενων υπηρεσιών·
2. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες πρέπει να ερμηνευθεί υπό το φως των νέων
διατάξεων των συνθηκών, ιδιαιτέρως δε του άρθρου 3 τους Συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Ένωση, της οριζόντας κοινωνικής ρήτρας του άρθρου 9 της Συνθήκης για τη
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), του άρθρου 14 της ΣΛΕΕ, του
πρωτοκόλλου αριθ. 26 που επισυνάπτεται στις συνθήκες και του Χάρτη θεμελιωδών
δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
3. υπενθυμίζει ότι η οδηγία αποκλείει του πεδίου εφαρμογής της μία σειρά τομέων,
συγκεκριμένα τις μη οικονομικές υπηρεσίας κοινής ωφελείας, τις υπηρεσίες ιατρικής
περίθαλψης και τις περισσότερες από τις κοινωνικές υπηρεσίες· προσθέτει ότι η οδηγία
δεν εφαρμόζεται στο εργατικό δίκαιο και δεν επηρεάζει τις νομοθεσίες των κρατών
μελών στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης·
4. εκτιμά ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα ως προς τη διευκρίνιση των ορίων
του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας· εκτιμά ότι μία οδηγία που ορίζει σαφώς τις έννοιες
«εμπορικές υπηρεσίες», «υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος» «κοινωνικές
υπηρεσίες κοινής ωφελείας» εξακολουθεί να είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία για
να οριοθετηθούν σαφώς το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες καθώς και το
δίκαιο που εφαρμόζεται στις υπηρεσίες που δεν καλύπτονται από την οδηγία αυτή,
κυρίως όσον αφορά τα καθεστώτα έγκρισης·
5. εκτιμά ότι οι ενιαίες θυρίδες πρέπει να χρησιμοποιούνται ως κέντρα ενημέρωσης για
ζητήματα που συνδέονται με την οδηγία, συγκεκριμένα σχετικά με το εργατικό δίκαιο
που εφαρμόζεται και τα δικαιώματα των εργαζομένων δυνάμει της οδηγίας·
6. καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης που προβλέπεται από το άρθρο 150 της ΣΛΕΕ να
εκπονεί περιοδικώς έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της εφαρμογής της οδηγίας για
την απασχόληση, τόσο από ποσοτικής όσο και από ποιοτικής πλευράς.
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