
PA\873696EL.doc PE469.763v02-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

2011/2085(INI)

14.7.2011

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με τη διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης της οδηγίας για τις υπηρεσίες
(2011/2085(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Frank Engel



PE469.763v02-00 2/3 PA\873696EL.doc

EL

PA_NonLeg



PA\873696EL.doc 3/3 PE469.763v02-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής 
Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επιδοκιμάζει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης  και τα μελλοντικά σχέδια που 
παρουσιάζει η Επιτροπή, και προτρέπει να αντιμετωπιστούν τα εναπομείναντα 
ρυθμιστικά εμπόδια, όπως ο περιορισμός υπηρεσιών, ασφαλιστικές υποχρεώσεις, η 
νομική μορφή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς του κεφαλαίου· καλεί την Επιτροπή να 
εστιάσει τις δράσεις της σε αδικαιολόγητες ή δυσανάλογες απαιτήσεις που θα πρέπει να 
αρθούν προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς· 

2. τονίζει ότι, λόγω της κρίσης, η αγορά εργασίας της ΕΕ θα μπορούσε μακροπρόθεσμα να 
εξακολουθήσει να είναι κατακερματισμένη, και ότι απαιτείται ανανεωμένη πολιτική 
βούληση και αποφασιστική δράση για την περαιτέρω ανάπτυξη του ευρωπαϊκού τομέα 
υπηρεσιών και την ενίσχυση των εμπορικών συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών· 

3. επισημαίνει ότι ορισμένες υπηρεσίες έχουν εξαιρεθεί από την οδηγία για τις υπηρεσίες 
λόγω του ειδικού χαρακτήρα τους και ότι είναι ανάγκη να θεσπιστεί τομεακή νομοθεσία 
της ΕΕ·

4. υπενθυμίζει ότι η πράξη για την ενιαία αγορά περιλαμβάνει τη δέσμευση να προωθηθεί, 
το 2011, σειρά μέτρων που σχετίζονται με υπηρεσίες κοινής ωφελείας που θα πρέπει να 
βελτιώσουν τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς για τις υπηρεσίες·  

5. πιστεύει ότι, αποβλέποντας στην εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ 2020 και της πράξης 
περί ενιαίας αγοράς, είναι ανάγκη, εκτός από την οδηγία για τις υπηρεσίες, να 
αντιμετωπιστούν συμπληρωματικά ζητήματα που σχετίζονται με την κινητικότητα των 
παρόχων υπηρεσιών και των εργαζομένων· ζητεί συνεπώς να χαραχθούν 
συμπληρωματικές πολιτικές για την αγορά εργασίας και να υπάρχει μεγαλύτερη νομική 
σαφήνεια, ιδίως όσον αφορά βελτιωμένες δυνατότητες μεταφοράς συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων, την απόσπαση εργαζομένων και ορισμένες διατάξεις κοινωνικής 
ασφάλισης και εργατικού δικαίου·


