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IEROSINĀJUMI
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un
patērētāju aizsardzības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:
A. tā kā pakalpojumu iekšējam tirgum ir jāpilnveidojas, saglabājot Eiropas sociālo modeli,
1.

cer, ka pakalpojumu direktīva patiešām pozitīvi ietekmēs darbvietu radīšanu un veicinās
piedāvāto pakalpojumu kvalitātes un drošības uzlabošanos;

2.

atgādina, ka pakalpojumu direktīva ir jāinterpretē, ņemot vērā Līgumu jaunos
noteikumus, it īpaši Līguma par Eiropas Savienību 3. pantu, horizontālo sociālo klauzulu
Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 9. pantā, LESD 14. pantu, Līgumiem
pievienoto 26. protokolu un Eiropas Savienības Pamattiesību hartu;

3.

atgādina, ka direktīva vairs neattiecas uz vairākām jomām, piemēram, vispārējas nozīmes
pakalpojumiem bez tautsaimnieciskas nozīmes, veselības aprūpes pakalpojumiem un
lielāko daļu sociālo pakalpojumu; piemetina, ka direktīva neattiecas uz darba tiesībām un
neskar arī dalībvalstu tiesību aktus, ar kuriem reglamentē sociālās apdrošināšanas jomu;

4.

konstatē, ka joprojām ir grūtības definēt direktīvas darbības jomu; uzskata — lai precīzi
noteiktu pakalpojumu direktīvas darbības jomu, kā arī tiem pakalpojumiem piemērojamās
tiesības, uz kuriem pakalpojumu direktīva neattiecas, it īpaši attiecībā uz atļauju
sistēmām, vairāk nekā jebkad agrāk ir nepieciešama direktīva, kurā būtu skaidri definēti
jēdzieni „komercpakalpojumi”, „pakalpojumi ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi” un
„vispārējas nozīmes sociālie pakalpojumi”;

5.

uzskata, ka vienas pieturas aģentūras būtu jāizmanto kā informācijas centri par
jautājumiem saistībā ar direktīvu, īpaši par piemērojamām darba tiesībām un saskaņā ar
direktīvu spēkā esošām darba ņēmēju tiesībām;

6.

aicina LESD 150. pantā paredzēto Nodarbinātības komiteju izstrādāt regulāru ziņojumu,
kurā no kvantitatīvā un kvalitatīvā viedokļa būtu izvērtēta direktīvas piemērošanas
ietekme uz nodarbinātību.
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