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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego 
i Ochrony Konsumentów, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że rynek wewnętrzny usług musi w pełni rozwijać się przy 
jednoczesnym zachowaniu europejskiego modelu społecznego,

1. wyraża nadzieję, że dyrektywa o usługach przyniesie rzeczywiste korzyści pod względem 
tworzenia miejsc pracy oraz poprawy jakości i bezpieczeństwa oferowanych usług;

2. przypomina, że dyrektywa o usługach musi być interpretowana w świetle nowych 
postanowień traktatowych, a w szczególności art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, 
horyzontalnej klauzuli społecznej w art. 9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE), art. 14 TFUE, protokołu nr 26, załączonego do traktatów, oraz Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej;

3. przypomina, że z zakresu stosowania dyrektywy wyłączono szereg dziedzin, a w 
szczególności usługi o charakterze nieekonomicznym świadczone w interesie ogólnym, 
usługi zdrowotne i większość usług społecznych; dodaje, że dyrektywa ta nie ma 
zastosowania do prawa pracy i nie ma również wpływu na ustawodawstwo państw 
członkowskich w zakresie zabezpieczenia społecznego;

4. uważa, że nie zostały wyjaśnione kwestie dotyczące zakresu stosowania dyrektywy; 
twierdzi, że dyrektywa, która jasno definiuje pojęcia „usług handlowych”, „usług 
świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym” i „usług świadczonych w interesie 
ogólnym” jest obecnie konieczna bardziej niż kiedykolwiek, aby dokładnie określić 
zakres stosowania dyrektywy o usługach i przepisy prawa mające zastosowanie do usług 
nieobjętych zakresem tej dyrektywy, ze szczególnym uwzględnieniem systemu zezwoleń;

5. uważa, że pojedyncze punkty kontaktowe powinny być wykorzystywane jako ośrodki 
udzielające informacji dotyczących dyrektywy, a w szczególności obowiązującego prawa 
pracy i praw pracowniczych na mocy dyrektywy;

6. zwraca się do Komitetu ds. Zatrudnienia, o którym mowa w art. 150 TFUE, 
o przedstawienie okresowego sprawozdania na temat wpływu stosowania dyrektywy na 
zatrudnienie, z punktu widzenia zarówno ilościowego jak i jakościowego.


