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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker se mora notranji trg storitev polno razvijati, pri čemer je treba ohranjati evropski 
socialni model,

1. upa, da bo direktiva o storitvah resnično pozitivno vplivala na ustvarjanje delovnih mest 
ter izboljšanje kakovosti in varnosti ponujenih storitev;

2. opozarja, da je treba to direktivo razlagati ob upoštevanju novih določb pogodb, zlasti 
člena 3 Pogodbe o Evropski uniji, horizontalne socialne klavzule člena 9 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, njenega člena 14, protokola št. 26, ki je priložen pogodbam, ter 
listine Evropske unije o temeljnih pravicah;

3. opozarja tudi, da je iz področja uporabe te direktive izključena vrsta področij, zlasti 
negospodarske storitve splošnega pomena, storitve zdravstvene oskrbe ter večina 
socialnih storitev; dodaja, da ta direktiva ne vpliva na delovno pravo in zakonodajo držav 
članic na področju socialnega varstva;

4. meni, da še vedno ni rešeno vprašanje v zvezi s pojasnitvijo okvira področja uporabe 
direktive;  meni, da je bolj kot kdaj koli potrebna direktiva, v kateri bi bili jasno 
opredeljeni pojmi tržnih storitev, storitev splošnega gospodarskega pomena in socialnih 
storitev splošnega pomena, da bi natančno omejili področje uporabe direktive o storitvah 
in zakonodajo, ki se uporablja za storitve, ki niso vključene v to direktivo, zlasti v zvezi s 
sistemi dovoljenj;

5. meni, da je treba uporabiti sistem „vse na enem mestu“ kot informacijske centre za 
vprašanja v zvezi z direktivo, zlasti v zvezi z veljavnim delovnim pravom in pravicami 
delavcev po tej direktivi;

6. poziva Odbor za zaposlovanje v skladu s členom 150 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, naj oblikuje redna poročila o učinkih uporabe direktive na zaposlovanje, tako v 
kvalitetnem kot kvantitetnem smislu.


