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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

A. mivel a szolgáltatások belső piacának az európai szociális modell megőrzése mellett kell 
kiteljesednie,

1. bízik abban, hogy a szolgáltatásokról szóló irányelv valóban kedvező hatással lesz a 
munkahelyteremtésre, valamint a szolgáltatások minőségének és biztonságának 
fokozására;

2. emlékeztet arra, hogy a szolgáltatásokról szóló irányelvet a Szerződések új 
rendelkezéseinek fényében kell értelmezni, különös tekintettel az Európai Unióról szóló 
szerződés 3. cikkére, az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) 9. 
cikkének horizontális szociális záradékára, az EUMSz. 14. cikkére, a Szerződésekhez 
csatolt (26.) jegyzőkönyvre és az Európai Unió Alapjogi Chartájára;

3. emlékeztet arra, hogy az irányelv hatálya számos területre, különösen a nem gazdasági 
jellegű általános érdekű szolgáltatásokra, az egészségügyi szolgáltatásokra és a szociális 
szolgáltatások többségére nem terjed ki; hozzáfűzi, hogy az irányelv nem vonatkozik a 
munkajogra, és a tagállamok által a szociális biztonság terén hozott jogszabályozására 
sincs hatással;

4. véleménye szerint az irányelv alkalmazási körének tisztását illetően továbbra is 
problémák állnak fenn; minden eddiginél szükségesebbnek tart egy, a „kereskedelmi 
szolgáltatások”, az „általános gazdasági érdekű szolgáltatások” és az „általános érdekű 
szociális szolgáltatások” fogalmait egyértelműen meghatározó irányelvet a 
szolgáltatásokról szóló irányelv alkalmazási köreinek, valamint az ezen irányelv 
hatályából kizárt szolgáltatásokra vonatkozó jog pontos körülhatárolása céljából, 
különösen az engedélyezési rendszerek tekintetében;

5. úgy látja, hogy az irányelvvel kapcsolatos – különösen a hatályos munkajoghoz és az 
irányelv értelmében hatályos munkavállalói jogokhoz fűződő – kérdések tájékoztató 
központjaiként az egyablakos ügyintézési pontokat kell kijelölni;

6. felkéri az EUMSz. 150. cikke szerinti Foglalkoztatási Bizottságot, hogy rendszeresen 
készítsen jelentést az irányelv foglalkoztatás terén való végrehajtásának hatásáról 
minőségi és mennyiségi szempontból egyaránt.


