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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnyje teigiama, kad Sąjunga siekia skatinti 
socialinį teisingumą ir apsaugą; kadangi laisvas darbuotojų judėjimas yra pagrindinis 
Europos Sąjungos principas; kadangi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
9 straipsnį, kuriame nurodyta, kad nustatydama ir įgyvendindama savo politikos kryptis 
ir veiksmus, Sąjunga atsižvelgia į reikalavimus, susijusius su didelio užimtumo 
skatinimu, tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimu, kova su socialine atskirtimi, 
aukšto lygio švietimo, mokymo ir žmonių sveikatos apsaugos užtikrinimu; kadangi 
SESV 45 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas vienodo požiūrio principas, kuriuo uždraustas bet 
koks su įdarbinimu, darbo užmokesčiu ir kitomis darbo ir užimtumo sąlygomis susijęs 
darbuotojų iš valstybių narių diskriminavimas dėl pilietybės;

B. kadangi vykdoma daugiau kaip 2,3 mln. komandiravimo operacijų, kai paslaugos 
teikiamos kitose valstybėse narėse; kadangi laisvė teikti paslaugas yra itin svarbi 
bendrajai rinkai ir turėtų būti palanki visų gerovei; kadangi bendrojoje rinkoje turėtų 
būti leidžiamas laisvas paslaugų ir darbuotojų judėjimas, kartu užtikrinant darbuotojų 
teises ir nesuteikiant įmonėms teisės apeiti socialinius ir darbo teisės aktus ir praktiką; 
kadangi į aplinkosauginius ir socialinius sumetimus reikia atsižvelgti vienodai rimtai, 
kad būtų kuriama tvari paslaugų rinka, kurioje nebūtų aplinkosauginio ir socialinio 
dempingo;

C. kadangi norint kovoti su klimato kaita būtina geriau integruota ir susieta paslaugų rinka; 
kadangi ekonominius, aplinkosauginius ir socialinius sumetimus reikia atsižvelgti 
vienodai rimtai, kad būtų kuriama tvari paslaugų rinka, kurioje laikantis teisingos 
pertvarkos principų nebūtų aplinkosauginio ir socialinio dempingo;

D. kadangi dėl laisvo paslaugų judėjimo įmonės gali įdarbinti, rinkdamiesi iš daugelio 
talentingų žmonių ir iš visų grupių, ypač jaunimo, migrantų ir ilgalaikių bedarbių; 
kadangi bendroji rinka gali būti tvari ir padidinti gerovę tik tuo atveju, jei ji bus 
grindžiama sąžiningomis ir bendromis taisyklėmis; kadangi teisingo darbo užmokesčio 
apsauga ir skatinimas, taip pat deramos darbo ir įdarbinimo sąlygos yra labai svarbios 
kuriant gerai veikiančią, teisingą ir tvarią kokybiškų paslaugų bendrąją rinką; kadangi 
Sąjungos teisės aktai dėl laisvo ir sąžiningo asmenų, darbuotojų, prekių ir paslaugų 
judėjimo privalo šiuo atžvilgiu būti veiksmingai ir nuosekliai įgyvendinami ir stebimi; 
kadangi Europos darbo institucijos vaidmuo – stebėti, kaip laikomasi Sąjungos teisės 
darbuotojų mobilumo srityje;

E. kadangi 27 proc. pagamintų prekių pridėtinės vertės ES sukuriama paslaugomis ir 
kadangi 14 milijonų darbo vietų paslaugų sektoriuje prisideda prie gamybos1;

F. kadangi dėl laisvo paslaugų judėjimo neturėtų pablogėti darbo sąlygos, įskaitant 

1 Eva Rytter Synesen, Martin Hvidt Thelle, „Copenhagen Economics“, „Kaip pasiekti, kad ES prekyba 
paslaugomis būtų naudinga visiems“ (angl. Making EU Trade in Services Work for All), „Copenhagen 
Economics“, Kopenhaga, 2018 m.
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darbuotojų sveikatą ir saugą; kadangi dabartinė krizė atskleidė esamus mobiliųjų ir 
tarpvalstybinių darbuotojų apsaugos trūkumus; kadangi Komisijos gairėse dėl judėjimo 
laisvės atkūrimo dėmesys sutelkiamas labiau į saugių paslaugų teikimą piliečiams, o ne 
į saugių sąlygų darbuotojams užtikrinimą; kadangi didžiulis COVID-19 protrūkis rodo 
galimą prastų darbo sąlygų poveikį mobiliems darbuotojams;

G. kadangi dauguma darbuotojų Europos Sąjungoje dirba mažosiose ir vidutinio dydžio 
įmonėse (MVĮ); kadangi vis dar pažeidinėjami paslaugų teikimą reglamentuojantys 
Sąjungos teisės aktai; kadangi MVĮ yra pažeidžiamiausios tokių pažeidimų požiūriu; 
kadangi MVĮ ir startuoliams skirtos iniciatyvos turėtų padėti įmonėms laikytis 
galiojančių taisyklių; kadangi nesąžininga konkurencija yra pagrindinis MVĮ patiriamų 
sunkumų šaltinis;

H. kadangi laisvo paslaugų judėjimo socialinės pasekmės gali turėti teigiamos ir (arba) 
neigiamos įtakos kilmės regionams ir regionams, į kuriuos vyksta mobilieji darbuotojai; 
kadangi pramonės atsinaujinimo sėkmei didelį poveikį turi demografiniai ES iššūkiai; 
kadangi dėl to ES reikalinga tvirta sanglaudos politika ir sąžininga bei geografiškai 
subalansuota Europos pramonės strategija, kuria būtų padedama užtikrinti darbo vietų 
kūrimą ir aukštynkryptę socialinę konvergenciją; kadangi siekiant užtikrinti deramą 
užimtumą ir darbo sąlygas, kokybiškas paslaugas ir sąžiningą konkurenciją būtinas 
veiksmingas reglamentavimas ir kolektyvinės sutartys;

I. kadangi Europos prieinamumo direktyvos tikslas – prisidėti prie tinkamo vidaus rinkos 
veikimo derinant valstybių narių įstatymus ir kitus teisės aktus dėl tam tikroms 
paslaugoms keliamų prieinamumo reikalavimų, visų pirma panaikinant kliūtis laisvam 
tam tikrų prieinamų produktų ir paslaugų judėjimui, atsirandančias dėl skirtingų 
valstybėse narėse taikomų prieinamumo reikalavimų, ir užkirsti kelią tokioms kliūtims 
ir kadangi prieinamų paslaugų paklausa yra didelė ir prognozuojama, kad neįgaliųjų 
skaičius gerokai didės;

J. kadangi laisvas paslaugų judėjimas turėtų derėti su Europos socialinių teisių ramsčio 
principais ir neturėtų daryti poveikio tolesniam jo įgyvendinimui; kadangi labai svarbu 
išsaugoti valdžios institucijų ir valstybių narių teisę reglamentuoti paslaugų sektorių, jei 
tai atitinka bendruosius viešuosius interesus; kadangi Paslaugų direktyva visai ar iš 
dalies neapima socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros paslaugų ir kitų viešųjų 
paslaugų, nes pripažįstama, kad teikiant šias paslaugas visuomenės labui reikalingos 
specialiosios reglamentavimo sistemos pagal SESV 14 straipsnį ir 26 protokolą;

K. kadangi ES mastu nėra sistemingai renkami duomenys, kuriais būtų siekiama teikti 
tinkamus duomenis apie mobiliuosius darbuotojus arba suteikti jiems galimybes 
nustatyti savo socialinės apsaugos statusą ir gauti įvairias sukauptas išmokas; kadangi 
galimybė gauti informaciją apie taikomas taisykles, taip pat veiksmingas jų laikymasis, 
stebėsena ir vykdymo užtikrinimas yra būtinos sąlygos sąžiningam judumui ir kovai su 
piktnaudžiavimu sistema; kadangi laikantis duomenų apsaugos taisyklių reikėtų skatinti 
ir naudoti skaitmenines technologijas, kuriomis būtų galima sudaryti palankias sąlygas 
teisės aktų, kuriais užtikrinamos mobiliųjų darbuotojų teisės, priežiūrai ir vykdymui;

1. primena, kad laisvas paslaugų judėjimas prisideda prie ES ekonomikos augimo ir 
sukuria darbo vietų; pažymi, kad paskirties šalis nuostata yra tas principas, kuriuo yra 
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grindžiama Paslaugų direktyva, ir mano, kad šios nuostatos nereikėtų keisti; pabrėžia, 
kad laisvas paslaugų judėjimas privalo būti pasiektas nesumenkinant darbuotojų teisių ir 
socialinių teisių; primena, kad vienodo požiūrio ir laisvo judėjimo principai yra taikomi 
ne tik paslaugų teikėjams, bet taip pat ir darbuotojams; mano, kad laisvas paslaugų 
judėjimas yra neatsiejamas nuo laisvo ir sąžiningo šias paslaugas teikiančių darbuotojų 
judumo ir, kad vidaus rinkai yra palanku, kai laikomasi taisyklių dėl mobiliųjų 
darbuotojų darbo sąlygų bei saugoma jų sveikata ir sauga; pabrėžia, kad Europos 
socialinių teisių ramsčio, kaip būtinaiusio standarto, įgyvendinimas galėtų prisidėti prie 
Europos darbuotojų apsaugos ir jų teisių stiprinimo;

2. pabrėžia, kad Sąjungos teisės aktai, susiję su laisvu paslaugų judėjimu, jokiu būdu 
neturi daryti poveikio valstybėse narėse ir Sąjungos lygmeniu pripažįstamų pagrindinių 
teisių naudojimui, įskaitant teisę streikuoti arba imtis kitų veiksmų, numatytų 
konkrečiose valstybių narių darbo santykių sistemose, laikantis nacionalinių įstatymų 
ir (arba) metodų; jie taip pat negali daryti poveikio teisei derėtis, sudaryti ir vykdyti 
kolektyvines sutartis arba imtis kolektyvinių veiksmų laikantis nacionalinių įstatymų 
ir (arba) metodų; pabrėžia, kad kokybiški teisės aktai ir veiksmingas jų įgyvendinimas 
yra ilgalaikė investicija;

3. ragina užtikrinti veiksmingesnį koordinavimą ES lygmeniu ir prisiimti ryžtingesnius 
įsipareigojimus spręsti pagrindines socialines problemas, kartu išlaikant nacionalinių 
sistemų įvairovę, ir paisant valstybių narių kompetencijos ribų ir proporcingumo ir 
subsidiarumo principų; primena apie valstybių narių pagrindinę teisę viršyti Europos 
Sąjungos direktyvose nustatytus minimalius reikalavimus lygius, nesukuriant nepagrįstų 
ir neproporcingų kliūčių; pabrėžia, kad būtina užtikrinti tinkamą valstybių narių 
bendradarbiavimą dėl duomenų apie mobiliuosius darbuotojus rinkimo, kad būtų 
pašalinti nacionalinės praktikos duomenų trūkumai, būtų sudarytos geresnės sąlygos 
naudotis turima informacija ir būtų sukurta nuspėjama ir prieinama vidaus darbo rinka;

4. ragina valstybes nares standartizuotose svetainėse skelbti visą informaciją apie 
komandiravimo sąlygas, visų pirma apie vietos ir regionines kolektyvines sutartis bei 
paprastai taikytinas sutartis, laikantis Sąjungos teisės aktų; pabrėžia, kad galimybė 
susipažinti su informacija yra itin svarbi, nes taip darbdaviams užtikrinamas teisinis 
aiškumas ir geresnė darbuotojų teisių apsauga; ragina valstybes nares tinkamai ir laiku 
įgyvendinti ir stebėti persvarstytą Darbuotojų komandiravimo direktyvą, siekiant 
apsaugoti komandiruotus darbuotojus komandiruotės metu laisvės teikti paslaugas 
požiūriu nustatant privalomas nuostatas dėl darbo sąlygų ir darbuotojų sveikatos ir 
saugos apsaugos; ragina Komisiją garantuoti darbuotojų teisių apsaugą laisvo paslaugų 
judėjimo atžvilgiu; ragina Komisiją ir toliau stebėti valstybes nares, kaip jos įgyvendina 
ir perkelia teisės aktus į nacionalinę teisę bei kartu su valstybėmis narėmis, socialiniais 
partneriais ir suinteresuotaisiais subjektais atlikti skaidrius ir įtraukius vertinimus, kurie 
turėtų būti grindžiami kiekybiniais ir kokybiniais kriterijais;

5. pabrėžia, kad Europos žaliojo kurso užmojis ir teisingos pertvarkos būtinybė taip pat 
turi atsispindėti ir požiūryje į vidaus paslaugų rinką skatinant aukšto lygio socialinius ir 
aplinkos standartus kaip būtinąją našumo didinimo sąlygą; pabrėžia vaidmenį, kurį 
turėtų atlikti viešieji pirkimai siekiant šių tikslų; ragina valstybes nares didinti 
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informuotumą ir geriau išnaudoti esamas sistemas2 , kuriomis skatinamos žaliosios 
paslaugos viešuosiuose pirkimuose3 siekiant sukurti žiedinę ekonomiką; pabrėžia 
paslaugų, kurios padeda išmatuojamai sumažinti aplinkosauginį pėdsaką (žaliosios 
paslaugos), svarbą4; ragina Komisiją pradėti darbą ties bendra žaliųjų paslaugų 
apibrėžtimi;

6 pabrėžia, kad Europos socialinių teisių ramsčio tikslai, darnaus vystymosi tikslai, 
Europos žaliojo kurso ir Lyčių lygybės strategijos tikslai taip pat turi atsispindėti 
požiūryje į paslaugų bendrąją rinką skatinant aukštus socialinius ir aplinkos standartus 
kaip būtinąją našumo didinimo sąlygą; pabrėžia viešųjų pirkimų svarbą siekiant šių 
tikslų;

7. ragina Komisiją, valstybes nares ir vietos valdžios institucijas kartu su socialiniais 
partneriais ir EDI parengti strategijas, skirtas konkretiems sektoriams, ir kuriomis būtų 
užtikrintas ir palengvintas savanoriškas darbuotojų judumas, vykdant tinkamą viešąją 
politiką ir sukuriant aukštos kokybės darbo galimybes ir deramą darbo užmokestį, 
priderintą prie darbuotojų įgūdžių; todėl ragina valstybes nares užtikrinti, kad būtų 
laikomasi reikalavimų, siekiant užtikrinti sąžiningas ir vienodas sąlygas mobiliems 
darbuotojams, prisidėti prie aukštynkryptės socialinės konvergencijos ir stiprinti 
nacionalinių ir vietos įstaigų administracinį bendradarbiavimą; pabrėžia, kad norint 
kovoti su jaunimo nedarbu ir sudaryti galimybę žmonėms dirbti reikalinga gerai 
veikianti paslaugų rinka;

8. primygtinai ragina valdžios institucijas vengti nepagrįstų ir neproporcingų darbuotojų ir 
įmonių judumo kliūčių, dėl kurių piliečiai netektų darbo, gerovės ir socialinių išmokų, o 
verslininkai – galimybių atgaivinti Europos paslaugų sektorių ir prisidėti prie 
konvergencijos didinimo ir socialinės sanglaudos; tačiau pažymi, kad valstybės narės 
turi galimybę pasinaudoti viešojo intereso priežastimis, kad apribotų ar uždraustų 
tarpvalstybinių paslaugų teikimo nuostatas, kaip yra nurodęs Teisingumo Teismas; 
ragina valstybes nares dėti daugiau pastangų kovojant su šešėline ekonomika ir 
nedeklaruojamu darbu, nes šie reiškiniai daro neigiamą poveikį darbuotojų apsaugai ir 
iškreipia konkurenciją; kartu ragina remti darbdavius sudarant jiems nuspėjamas ir 
nediskriminacines veiklos sąlygas, kad jie galėtų ir toliau skatinti augimą ir kurti darbo 
vietas; mano, kad nuostatos, praktika ir taisyklės dėl patekimo į tam tikrų profesijų rinką 
ir vertimosi tokia profesine veikla ir paslaugų teikimu siekiant apsaugoti bendrus 
interesus ir darbuotojus ir (arba) vartotojus, netrukdo didinti bendrosios rinkos;

9. pabrėžia, kad dėl didelio COVID-19 pandemijos poveikio ekonomikai nukentėjo laisvas 
paslaugų ir darbuotojų judėjimas; palankiai vertina tai, kad Komisija nedelsdama 
paskelbė 2020 m. liepos 16 d. gaires dėl sezoninių darbuotojų, susijusių su laisvu 
pasienio, komandiruotų ir sezoninių darbuotojų judėjimu ES atsižvelgiant į 

2 Pvz.: 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/190927_EU_GPP_criteria_for_food_and_catering_services_SWD_(20
19)_366_final.pdf
3 Europos Parlamento teminis skyrius, „Europos paslaugų sektorius ir žalioji pertvarka“ (angl. The European 
Services Sector and the Green Transition), Europos Sąjunga, (2020 m.)., žiūrėti: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(2020)648768_EN.pdf
4 Europos Parlamento teminis skyrius, „Europos paslaugų sektorius ir žalioji pertvarka“ (angl. The European 
Services Sector and the Green Transition), Europos Sąjunga, (2020 m.)., žiūrėti: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(2020)648768_EN.pdf

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/190927_EU_GPP_criteria_for_food_and_catering_services_SWD_(2019)_366_final.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/190927_EU_GPP_criteria_for_food_and_catering_services_SWD_(2019)_366_final.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(2020)648768_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(2020)648768_EN.pdf
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koronaviruso pandemiją; atsižvelgdamas į šią išskirtinę padėtį, ragina valstybes nares 
skubiai nustatyti konkrečias procedūras, kuriomis būtų užtikrinta, kad pasienio 
darbuotojai ir sezoniniai darbuotojai galėtų kirsti sienas, kartu užtikrinant saugias darbo 
sąlygas; mano, kad pasibaigus COVID-19 krizei į visą svarbią ES politiką, ypač tą, 
kurios tikslas – stiprinti vidaus rinką, reikės įtraukti kokybiško užimtumo ir paslaugų 
teikimo galimybių atkūrimą visoje Sąjungoje, siekiant remti vienodą darnų vystymąsi 
visuose ES regionuose; mano, kad tvirtos ir ilgalaikės politikos kūrimas skatina 
kokybiškų darbo vietų kūrimą;

10. pažymi, kad Europos visuomenės senėjimas, kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas tampa 
vis didesne problema ir, kad vienas pramonės išgyvenimą dabar ir ateityje lemiantis 
veiksnys yra nuo paklausos priklausančio rengimo sistemos sukūrimas, kurioje 
pagrindinis vaidmuo turi tekti aukštojo mokslo ir mokymo sistemoms, ir kuri skatintų 
kartų atsinaujinimo principą, skaitmeninimą;

11. ragina Komisiją nustatyti apsaugos spragas ir poreikį persvarstyti Direktyvą 
2008/104/EB dėl darbo per laikinojo įdarbinimo įmones, siekiant užtikrinti deramas 
laikinųjų darbuotojų darbo ir įdarbinimo sąlygas; primena, kaip svarbu įtraukti 
socialinius partnerius į taisyklių dėl paslaugų teikimo ir profesijų kūrimą ir 
įgyvendinimą; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad, siekiant užtikrinti demokratinį 
veikimą, ekonomikos augimą ir aukštus socialinius bei aplinkos apsaugos standartus, 
būtina, kad darbuotojų apsauga ir socialinių partnerių dalyvavimas būtų labiausiai 
vertinami; ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti profesinių sąjungų prieigą prie 
darbo vietų, vadovaujantis nacionaline praktika; ragina Komisiją ir valstybes nares imtis 
veiksmų siekiant stiprinti ir skatinti socialinį dialogą ir socialinių partnerių autonomiją 
bei raginti darbuotojus organizuotis, nes tai labai svarbi priemonė pasiekti aukštus 
kokybiško užimtumo standartus;

12. ragina Komisiją dėti daugiau pastangų šioje srityje ir užtikrinti, kad Europos darbo 
institucija (EDI) pradėtų veikti nepagrįstai nedelsiant, siekiant patobulinti su darbo 
jėgos judumu ir socialinės apsaugos koordinavimu susijusių Sąjungos teisės aktų 
taikymą ir vykdymą;

13. primygtinai ragina valstybes nares visapusiškai įsipareigoti skaitmeninti viešąsias 
paslaugas ir įgyvendinti visus Elektroninių socialinės apsaugos informacijos mainų 
sistemos komponentus, siekiant stiprinti valstybių narių ir socialinės apsaugos 
institucijų bendradarbiavimą ir sudaryti palankesnes sąlygas laisvam ir sąžiningam 
Europos darbuotojų judumui; ragina valstybes nares tobulinti bendradarbiavimą ir su 
socialinės apsaugos sistemomis susijusios informacijos mainus;

14. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti naudoti skaitmenines priemones ir ragina 
valstybes nares aprūpinti darbo inspekcijas pakankamais ištekliais kovai su įvairių 
formų piktnaudžiavimu; ragina Komisiją pasiūlyti iniciatyvą dėl Europos socialinės 
apsaugos numerio užtikrinant teisinį saugumą darbuotojams ir įmonėms, kartu 
veiksmingai kontroliuojant subrangos sutarčių sudarymo metodus ir kovojant su 
socialiniu sukčiavimu, kaip antai fiktyviu savarankišku darbu, fiktyviu komandiravimu 
ir priedangos įmonėmis; be to, ragina valstybes nares užtikrinti, kad vykdomi 
patikrinimai būtų proporcingi, pagrįsti ir nediskriminaciniai; ragina Komisiją užtikrinti, 
kad Europos darbo institucija (EDI) kuo greičiau pradėtų veikti visu pajėgumu siekiant 
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užtikrinti geresnį nacionalinių darbo inspekcijų veiklos koordinavimą ir kovoti su 
tarpvalstybiniu socialiniu dempingu;

15. pabrėžia, kad reikia ieškoti papildomų būdų pritraukti talentingus ir reikiamų įgūdžių 
turinčius žmones; ragina Komisiją, valstybes nares ir vietos valdžios institucijas kartu 
su socialiniais partneriais siekti remti darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą, kad jie galėtų visapusiškai pasinaudoti kokybiško darbo galimybėmis, 
visų pirma įgydami skaitmeninių įgūdžių; ragina gerinti abipusį įgūdžių ir kvalifikacijų 
suderinamumo pripažinimą, remiantis esamais pripažinimo mechanizmais, pvz., 
EURES darbo mobilumo portalu, Europass interneto platforma ir ESCO klasifikavimo 
sistema;

16. pabrėžia, kad Komisijos pasiūlymas dėl peržiūrėtos pranešimo tvarkos paslaugų 
sektoriuje pernelyg apribotų valstybių narių ir vietos valdžios institucijų intervencinius 
pajėgumus ir pakenktų jų teisėkūros kompetencijai paslaugų srityje; todėl ragina 
Komisiją atsiimti šį pasiūlymą;

17. primena, kad 2019 m. spalio 21 d. Parlamentas ragino Komisiją atsiimti savo pasiūlymą 
dėl Europos paslaugų e. kortelės; todėl pakartoja savo raginimą Komisijai atsiimti 
pasiūlymą;

18. pabrėžia, kad neįgalūs darbuotojai ir toliau susiduria su daugelių kliūčių, dėl kurių jiems 
sunku arba neįmanoma visapusiškai pasinaudoti laisvu paslaugų judėjimu; ragina 
valstybes nares nedelsiant įgyvendinti Europos prieinamumo aktą, kad būtų veiksmingai 
šalinamos kliūtys neįgaliems darbuotojams ir užtikrinta galimybė naudotis 
prieinamomis paslaugomis, taip pat paslaugų teikimo sąlygų tinkamumas; pabrėžia, kad 
itin svarbu sukurti visiškai prieinamą bendrąją rinką, kurioje būtų užtikrinamas vienodas 
požiūris bei ekonominė ir socialinė neįgalių darbuotojų integracija;

19. ragina į nacionalinę teisę skubiai perkelti Direktyvą 2019/882 dėl gaminių ir paslaugų 
prieinamumo reikalavimų;

20. ragina Komisiją įtraukti darbuotojų sveikatos ir saugos aspektus kaip svarbias 
priemones siekiant stiprinti bendrąją rinką socialiai tvariu būdu ir užtikrinti joje 
sąžiningą konkurenciją; mano, kad Komisija turėtų patvirtinti naują plataus užmojo ES 
darbuotojų sveikatos ir saugos strategiją, į kurią būtų įtraukta su darbu susijusių mirčių 
netoleravimo vizija; taip pat ragina Komisiją ir toliau nustatyti privalomas profesinio 
kancerogenų poveikio normas darbo vietoje;

21. ragina Komisiją ir valstybes nares tobulinti ES reglamentus ir nacionalinių valdžios 
institucijų veiklos koordinavimą siekiant padėti nustatyti mokesčių slėpimo atvejus; 
ragina Komisiją ir valstybes nares pasiūlyti privalomą veiksmų planą kovai su mokesčių 
slėpimu.
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