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SUGESTII
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru piața
internă și protecția consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:
A. întrucât piața internă a serviciilor trebuie să se dezvolte pe deplin, păstrând în același timp
modelul social european,
1.

speră că Directiva privind serviciile va avea într-adevăr un impact pozitiv în ceea ce
privește crearea de locuri de muncă și îmbunătățirea calității și securității serviciilor
oferite;

2.

reamintește că Directiva privind serviciile trebuie interpretată în lumina noilor dispoziții
ale tratatelor, în special a articolului 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, a clauzei
sociale orizontale de la articolul 9 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
(Tratatul FUE), a articolului 14 din Tratatul FUE, a Protocolului nr. 26 anexat tratatelor și
a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;

3.

reamintește că directiva a exclus o serie de domenii din sfera sa de aplicare, în special
serviciile neeconomice de interes general, serviciile de îngrijire medicală și cea mai mare
parte a serviciilor sociale; adaugă că directiva nu se aplică dreptului muncii și nu
afectează nici legislațiile statelor membre în materie de securitate socială;

4.

consideră că există în continuare probleme privind clarificarea limitelor sferei de aplicare
a directivei; consideră că o directivă care să definească în mod clar conceptele de
„servicii comerciale”, „servicii de interes economic general” și „servicii sociale de interes
general” rămâne necesară mai mult ca oricând pentru a delimita cu precizie sfera de
aplicare a Directivei privind serviciile, precum și dreptul aplicabil serviciilor excluse din
această directivă, în special în ceea ce privește sistemele de autorizare;

5.

consideră că ghișeele unice ar trebui să fie utilizate ca centre de informare în ceea ce
privește chestiunile legate de directivă, în special dreptul muncii aplicabil și drepturile
lucrătorilor în vigoare în virtutea directivei;

6.

invită Comitetul pentru Ocuparea Forței de Muncă, prevăzut la articolul 150 din Tratatul
FUE, să redacteze un raport periodic privind efectele punerii în aplicare a directivei
asupra ocupării forței de muncă, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ.
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