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NÁVRHY
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže vnútorný trh služieb sa má naplno rozvíjať a zachovávať pritom európsky sociálny 
model,

1. dúfa, že smernica o službách bude mať skutočne pozitívny dopad na vytváranie 
pracovných príležitostí a zlepšovanie kvality a bezpečnosti ponúkaných služieb;

2. pripomína, že smernica o službách má byť interpretovaná v zmysle nových ustanovení 
zmlúv, najmä článku 3 Zmluvy o Európskej únii, horizontálnej sociálnej doložky 
článku 9 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), článku 14 ZFEÚ, protokolu č. 26 
pripojeného k zmluvám a Charty základných práv Európskej únie;

3. pripomína, že smernica vyňala z oblasti svojej pôsobnosti rôzne oblasti, najmä služby 
všeobecného záujmu nehospodárskeho charakteru, služby zdravotnej starostlivosti a 
väčšinu sociálnych služieb; dodáva, že smernica nemá vplyv na pracovné právo a netýka 
sa ani právnych predpisov členských štátov v oblasti sociálneho zabezpečenia;

4. domnieva sa, že naďalej pretrvávajú problémy týkajúce sa objasnenia hraníc rozsahu 
pôsobnosti smernice;  konštatuje, že smernica, ktorá by jasne vymedzovala pojmy 
„komerčné služby“, „služby všeobecného hospodárskeho záujmu“ a „sociálne služby 
všeobecného záujmu“ je viac než kedykoľvek predtým nevyhnutnosťou, aby sa presne 
vymedzil rozsah pôsobnosti smernice o službách, ako aj právne predpisy týkajúce sa 
služieb vyňatých z tejto smernice, predovšetkým vzhľadom na systémy udeľovania 
licencií;

5. domnieva sa, že jednotné kontaktné miesta by sa mali využívať ako informačné centrá 
pre otázky týkajúce sa smernice, najmä platného pracovného práva a platných práv 
zamestnancov v súlade so smernicou;

6. vyzýva Výbor pre zamestnanosť ustanovený v  článku 150 zmluvy ZFEÚ, aby 
pravidelne predkladal správu o dôsledkoch uplatňovania smernice na zamestnanosť, tak z 
kvantitatívneho, ako aj kvalitatívneho hľadiska.


