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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по вътрешния 
пазар и защита на потребителите да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. приветства резултатите от оценката и бъдещите планове, очертани от Комисията, и 
настоятелно призовава да бъдат разрешени оставащите нормативни ограничения, 
като например запазването на дейности, задълженията за застраховане, 
изискванията за правната форма и собствеността върху капитала; призовава 
Комисията да съсредоточи своите действия върху неоправдани или несъразмерни 
изисквания, които следва да бъдат отстранени, за да бъде гарантирано плавното 
функциониране на вътрешния пазар;

2. подчертава, че поради кризата е възможно трудовият пазар на ЕС да продължи да 
бъде разпокъсан в дългосрочен план и че са необходими обновена политическа 
решимост и решителни действия с цел по-нататъшно развитие на европейския 
сектор на услугите и увеличаване на търговията с услуги;

3. подчертава, че определени услуги са били изключени от директивата за услугите 
поради техния специфичен характер и че съществува потенциална потребност от 
законодателство на ЕС за различните отрасли;

4. припомня, че Актът за единния пазар включва ангажимент за представяне през 2011 
г. на мерки, свързани с услугите от обществен интерес, които следва да спомогнат 
за подобряване на функционирането на единния пазар за услуги;

5. вярва, че с цел прилагане на стратегията „ЕС 2020” и на Акта за единния пазар е 
необходимо, в допълнение към директивата за услугите, решаването на 
допълнителните въпроси, свързани с мобилността на доставчиците на услуги и 
работниците; поради тази причина призовава за допълващи политики в областта на 
трудовия пазар и за по-голяма правна сигурност, по-конкретно с оглед на 
подобряването на преносимостта на пенсионните права, командироването на 
работници и определени разпоредби в областта на социалното осигуряване и 
трудовото право.


