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Predlog spremembe 1
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), 
Radka Maxová

Osnutek mnenja
Uvodna izjava -A (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-A. ker je v členu 45(2) PDEU 
določeno načelo enakega obravnavanja, 
ki prepoveduje vsakršno diskriminacijo na 
podlagi državljanstva delavcev držav 
članic v zvezi z zaposlitvijo, plačilom in 
drugimi delovnimi in zaposlitvenimi 
pogoji;

Or. en

Predlog spremembe 2
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), 
Radka Maxová

Osnutek mnenja
Uvodna izjava -A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-Aa. ker je prosto gibanje delavcev 
temeljno načelo Evropske unije in je 
bistveno za pravilno delovanje notranjega 
trga;

Or. en

Predlog spremembe 3
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker Unija v skladu s členom 3 
Pogodbe o Evropski uniji spodbuja 

A. ker Unija v skladu s členom 3 
Pogodbe o Evropski uniji vzpostavi 



PE653.868v01-00 4/83 AM\1208094SL.docx

SL

socialno pravičnost in varstvo; notranji trg, ki ustreza visoko 
konkurenčnemu socialnemu tržnemu 
gospodarstvu, usmerjenemu v polno 
zaposlenost in socialni napredek, ter 
visoko raven varstva in izboljšanje 
kakovosti okolja;

Or. en

Predlog spremembe 4
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker Unija v skladu s členom 3 
Pogodbe o Evropski uniji spodbuja 
socialno pravičnost in varstvo;

A. ker člen 3 Pogodbe o Evropski uniji 
(PEU) določa, da si Unija in njen notranji 
trg med drugim prizadevata za trajnostni 
razvoj Evrope, socialno tržno 
gospodarstvo, socialni napredek in 
spodbujanje socialne pravičnosti in 
varstva; ker člen 9 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (PDEU) določa, da Unija 
pri opredeljevanju in izvajanju svojih 
politik in dejavnosti upošteva zahteve, ki 
so povezane s spodbujanjem visoke 
stopnje zaposlenosti, zagotavljanjem 
ustrezne socialne zaščite, bojem proti 
socialni izključenosti in visoko stopnjo 
izobraževanja in usposabljanja ter 
varovanjem človekovega zdravja;

Or. en

Predlog spremembe 5
Marc Botenga, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker Unija v skladu s členom 3 
Pogodbe o Evropski uniji spodbuja 
socialno pravičnost in varstvo;

A. ker sta Pogodbi primarna 
zakonodaja Evropske unije ter pomenita 
podlago in osnovna pravila za vse ukrepe 
EU; ker Unija v skladu s členom 3 
Pogodbe o Evropski uniji spodbuja 
socialno pravičnost in varstvo; ker člen 9 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
navaja, da Unija pri opredeljevanju in 
izvajanju svojih politik in dejavnosti 
upošteva zahteve, ki so povezane s 
spodbujanjem visoke stopnje zaposlenosti, 
zagotavljanjem ustrezne socialne zaščite, 
bojem proti socialni izključenosti in 
visoko stopnjo izobraževanja in 
usposabljanja ter varovanjem človekovega 
zdravja;

Or. en

Predlog spremembe 6
Ádám Kósa

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker Unija v skladu s členom 3 
Pogodbe o Evropski uniji spodbuja 
socialno pravičnost in varstvo;

A. ker Unija v skladu s členom 3 
Pogodbe o Evropski uniji spodbuja 
socialno pravičnost in varstvo; ker je 
pomembno krepiti vrednostne verige na 
notranjem trgu Unije, ki zmanjšujejo 
odvisnost evropskega gospodarstva od 
uvoza in oblikujejo podlago, da se bodo z 
ustreznim tehnološkim razvojem in 
inovacijami dolgoročno povečale izvozne 
zmogljivosti gospodarstev Evrope in tudi 
držav članic skupaj z zanesljivo evropsko 
in domačo preskrbo;

Or. hu
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Predlog spremembe 7
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, 
Stéphane Bijoux, Jordi Cañas

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker Unija v skladu s členom 3 
Pogodbe o Evropski uniji spodbuja 
socialno pravičnost in varstvo;

A. ker Unija v skladu s členom 3 
Pogodbe o Evropski uniji spodbuja 
socialno pravičnost in varstvo; ker je v 
členu 45(2) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije določeno načelo enakega 
obravnavanja, ki prepoveduje vsakršno 
diskriminacijo na podlagi državljanstva 
evropskih delavcev v zvezi z zaposlitvijo, 
plačilom in drugimi delovnimi in 
zaposlitvenimi pogoji;

Or. en

Predlog spremembe 8
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker Unija v skladu s členom 3 
Pogodbe o Evropski uniji spodbuja 
socialno pravičnost in varstvo;

A. ker člen 3 Pogodbe o Evropski uniji 
določa, da si Unija in njen notranji trg 
prizadevata za trajnostni razvoj, socialno 
tržno gospodarstvo, socialni napredek in 
spodbujanje socialne pravičnosti in 
varstva;

Or. en

Predlog spremembe 9
Stefania Zambelli

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker Unija v skladu s členom 3 
Pogodbe o Evropski uniji spodbuja 
socialno pravičnost in varstvo;

A. ker Unija v skladu s členom 3 
Pogodbe o Evropski uniji spodbuja 
socialno pravičnost in varstvo ter polno 
zaposlenost;

Or. it

Predlog spremembe 10
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker bi moral notranji trg 
zagotavljati blaginjo vseh, v skladu s 
tradicijo socialnega napredka, ki je 
zakoreninjen v zgodovini Evrope in 
omenjen v pogodbah, zato ekonomskih 
svoboščin ni mogoče razlagati v smislu, da 
imajo podjetja pravico do uveljavljanja 
teh svoboščin z namenom ali učinkom 
spodkopavanja, izogibanja ali izigravanja 
nacionalnih socialnih in delovnih 
predpisov in praks ali z namenom 
socialnega dampinga;

Or. en

Predlog spremembe 11
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker člen 9 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije določa, da Unija pri 
opredeljevanju in izvajanju svojih politik 
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in dejavnosti upošteva zahteve, ki so 
povezane s spodbujanjem visoke stopnje 
zaposlenosti, zagotavljanjem ustrezne 
socialne zaščite, bojem proti socialni 
izključenosti in visoko stopnjo 
izobraževanja in usposabljanja ter 
varovanjem človekovega zdravja;

Or. en

Predlog spremembe 12
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker je za boj proti podnebnim 
spremembam potreben bolj celovit in 
medsebojno povezan trg storitev; ker je 
treba enako obravnavati gospodarske, 
okoljske in socialne vidike, da se pripravi 
podlaga za trajnostni trg storitev brez 
okoljskega in socialnega dampinga v 
skladu s pravičnim prehodom;

Or. en

Predlog spremembe 13
Daniela Rondinelli

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker razvoj evropskih predpisov o 
prostem pretoku oseb, delavcev, blaga in 
storitev ni potekal uravnoteženo in 
usklajeno; ker je treba še veliko storiti za 
izboljšanje prostega pretoka delavcev, 
zlasti sezonskih, čezmejnih in napotenih 
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delavcev;

Or. it

Predlog spremembe 14
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker 27 % dodane vrednosti 
proizvedenega blaga v EU ustvarijo 
storitve in se v storitveni sektor, ki podpira 
proizvodnjo, prišteva 14 milijonov 
delovnih mest1a;
__________________
1a Eva Rytter Synesen, Martin Hvidt 
Thelle, Copenhagen Economics, „Making 
EU Trade in Services Work for All“ 
[Kako bi trgovanje s storitvami v EU 
koristilo vsem], november 2018.

Or. en

Predlog spremembe 15
Margarita de la Pisa Carrión

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker sta svoboda ustanavljanja in 
svoboda opravljanja storitev zapisani v 
PDEU;

Or. es

Predlog spremembe 16
Kira Marie Peter-Hansen
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v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ab. ker socialne pravičnosti in pravic 
delavcev ne bi smel spodkopavati prosti 
pretok storitev na enotnem trgu; ker 
morajo okoljski in socialni vidiki skupaj 
prispevati k utiranju poti pravičnemu 
prehodu z zagotavljanjem trajnostnega 
trga storitev brez okoljskega in socialnega 
dampinga;

Or. en

Predlog spremembe 17
Dennis Radtke, Cindy Franssen

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ab. ker je svoboda opravljanja storitev 
ključna za enotni trg;

Or. en

Predlog spremembe 18
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker se prosti pretok storitev v 
nobenem primeru ne sme uporabljati za 
spodkopavanje pravic delavcev, socialne 
zaščite in načela subsidiarnosti; ker lahko 
digitalne tehnologije olajšajo spremljanje 
in izvrševanje pravil za varstvo pravic 

B. ker je treba prosti pretok storitev 
izvajati ob zagotavljanju pravic delavcev, 
prostega gibanja delavcev in socialne 
zaščite; ker lahko digitalne tehnologije 
olajšajo spremljanje in izvrševanje pravil 
za varstvo pravic mobilnih delavcev;
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mobilnih delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 19
Margarita de la Pisa Carrión

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker se prosti pretok storitev v 
nobenem primeru ne sme uporabljati za 
spodkopavanje pravic delavcev, socialne 
zaščite in načela subsidiarnosti; ker lahko 
digitalne tehnologije olajšajo spremljanje 
in izvrševanje pravil za varstvo pravic 
mobilnih delavcev;

B. ker je treba pri prostem pretoku 
storitev spoštovati pravice delavcev, 
socialno zaščito in načelo subsidiarnosti; 
ker lahko digitalne tehnologije olajšajo 
spremljanje in izvrševanje pravil za varstvo 
pravic mobilnih delavcev;

Or. es

Predlog spremembe 20
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Radka 
Maxová

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker se prosti pretok storitev v 
nobenem primeru ne sme uporabljati za 
spodkopavanje pravic delavcev, socialne 
zaščite in načela subsidiarnosti; ker lahko 
digitalne tehnologije olajšajo spremljanje 
in izvrševanje pravil za varstvo pravic 
mobilnih delavcev;

B. ker se prosti pretok storitev in 
pravice delavcev ter socialna zaščita na 
podlagi načela subsidiarnosti medsebojno 
podpirajo; ker lahko digitalne tehnologije 
olajšajo spremljanje in izvrševanje pravil 
za varstvo pravic mobilnih delavcev;

Or. en
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Predlog spremembe 21
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker se prosti pretok storitev v 
nobenem primeru ne sme uporabljati za 
spodkopavanje pravic delavcev, socialne 
zaščite in načela subsidiarnosti; ker lahko 
digitalne tehnologije olajšajo spremljanje 
in izvrševanje pravil za varstvo pravic 
mobilnih delavcev;

B. ker se prosti pretok storitev ne sme 
uporabljati za spodkopavanje pravic 
delavcev, socialne zaščite in načela 
subsidiarnosti; ker lahko digitalne 
tehnologije olajšajo spremljanje in 
izvrševanje pravil za varstvo pravic 
mobilnih delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 22
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker se prosti pretok storitev v 
nobenem primeru ne sme uporabljati za 
spodkopavanje pravic delavcev, socialne 
zaščite in načela subsidiarnosti; ker lahko 
digitalne tehnologije olajšajo spremljanje 
in izvrševanje pravil za varstvo pravic 
mobilnih delavcev;

B. ker se prosti pretok storitev v 
nobenem primeru ne sme uporabljati za 
spodkopavanje pravic delavcev, socialne 
zaščite in načela subsidiarnosti; ker imata 
varstvo in spodbujanje pravičnih plač ter 
dostojnih delovnih in zaposlitvenih 
pogojev ključno vlogo pri vzpostavitvi 
dobro delujočega, pravičnega in 
trajnostnega enotnega trga za kakovostne 
storitve; ker svoboda opravljanja storitev 
ne sme spodkopavati temeljnih pravic, 
vključno s socialnimi pravicami delavcev 
in pravicami sindikatov; ker so za polno 
delujoč trg storitev potrebni dostop do 
informacij ter spremljanje in izvrševanje 
veljavnih pravil, vključno z varnimi načini 
za prijavo zlorab; ker lahko digitalne 
tehnologije olajšajo spremljanje in 
izvrševanje zakonodaje o varstvu pravic 
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mobilnih delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 23
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker se prosti pretok storitev v 
nobenem primeru ne sme uporabljati za 
spodkopavanje pravic delavcev, socialne 
zaščite in načela subsidiarnosti; ker lahko 
digitalne tehnologije olajšajo spremljanje 
in izvrševanje pravil za varstvo pravic 
mobilnih delavcev;

B. ker je za prosti pretok storitev 
potrebno prosto gibanje delavcev; ker se 
prosti pretok storitev v nobenem primeru 
ne sme uporabljati za spodkopavanje 
pravic delavcev, socialne zaščite in načela 
subsidiarnosti; ker so dostop do informacij 
o veljavnih pravilih ter učinkovito 
izpolnjevanje, spremljanje in izvrševanje, 
vključno z varnimi načini za prijavo 
zlorab, nujni pogoji za pravično 
mobilnost; ker lahko digitalne tehnologije 
olajšajo spremljanje in izvrševanje pravil 
za varstvo pravic mobilnih delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 24
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker se prosti pretok storitev v 
nobenem primeru ne sme uporabljati za 
spodkopavanje pravic delavcev, socialne 
zaščite in načela subsidiarnosti; ker lahko 
digitalne tehnologije olajšajo spremljanje 
in izvrševanje pravil za varstvo pravic 
mobilnih delavcev;

B. ker se prosti pretok storitev v 
nobenem primeru ne sme uporabljati za 
spodkopavanje pravic delavcev, socialne 
zaščite, sindikalnih pravic, vključno s 
pravico do pravične plače in ustreznega 
plačila, pravico do usklajevanja 
poklicnega in zasebnega življenja, pravico 
do odločitve o kraju in času dela ter 
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pravico do enakega obravnavanja, in 
načela subsidiarnosti; ker so za polno 
delujoč trg storitev potrebni dostop do 
informacij o veljavnih pravilih ter 
učinkovito izpolnjevanje, spremljanje in 
izvrševanje, vključno z varnimi načini za 
prijavo zlorab, in ker lahko digitalne 
tehnologije olajšajo spremljanje in 
izvrševanje pravil za varstvo pravic 
mobilnih delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 25
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, 
Stéphane Bijoux, Jordi Cañas, Radka Maxová

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker se prosti pretok storitev v 
nobenem primeru ne sme uporabljati za 
spodkopavanje pravic delavcev, socialne 
zaščite in načela subsidiarnosti; ker lahko 
digitalne tehnologije olajšajo spremljanje 
in izvrševanje pravil za varstvo pravic 
mobilnih delavcev;

B. ker se prosti pretok storitev v 
nobenem primeru ne sme uporabljati za 
spodkopavanje pravic delavcev, socialne 
zaščite in načela subsidiarnosti; ker lahko 
digitalne tehnologije olajšajo spremljanje 
in izvrševanje pravil za varstvo pravic 
mobilnih delavcev, zato bi jih bilo treba 
spodbujati in uporabljati za boljšo 
izmenjavo informacij in nadzornih 
sistemov ter za boj proti vsem vrstam 
zlorabe in seznanjanje delavcev s pravili, 
ki veljajo zanje;

Or. en

Predlog spremembe 26
Miriam Lexmann

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker se prosti pretok storitev v 
nobenem primeru ne sme uporabljati za 
spodkopavanje pravic delavcev, socialne 
zaščite in načela subsidiarnosti; ker lahko 
digitalne tehnologije olajšajo spremljanje 
in izvrševanje pravil za varstvo pravic 
mobilnih delavcev;

B. ker se prosti pretok storitev v 
nobenem primeru ne sme uporabljati za 
spodkopavanje pravic delavcev, socialne 
zaščite in načela subsidiarnosti; ker lahko 
digitalne tehnologije, če so skladne s 
predpisi o varstvu osebnih podatkov in 
zasebnosti, olajšajo spremljanje in 
izvrševanje pravil za varstvo pravic 
mobilnih delavcev;

Or. sk

Predlog spremembe 27
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. ker je sedanja kriza zaradi 
pandemije COVID-19 razkrila in 
poglobila obstoječe pomanjkljivosti na 
področju varstva mobilnih in čezmejnih 
delavcev, ki so dejavni na notranjem trgu, 
zlasti v zvezi z njihovimi delovnimi pogoji, 
dostopom do zdravstva in varnosti, 
socialne zaščite, varnega prevoza in 
dostojne nastanitve, ki je skladna s 
sanitarnimi zahtevami in ukrepi glede 
omejevanja socialnih stikov, ter podporo 
pri prijavi zlorab; ker so bile smernice 
Komisije o ponovni vzpostavitvi prostega 
gibanja med pandemijo COVID-19 
osredotočene predvsem na zagotavljanje 
varnih storitev za državljane, ne pa tudi 
na zagotavljanje varnih pogojev za 
delavce, ki opravljajo storitve; ker delavci 
v tej krizi ne smejo biti zapostavljeni, zato 
ker njihovi delodajalci uveljavljajo 
pravico do svobode opravljanja storitev v 
skladu s pravom EU;
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Or. en

Predlog spremembe 28
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. ker prosti pretok storitev ne bi smel 
škodovati pravicam delavcev do 
zastopanja, vključno s pravico do 
pogajanj o kolektivnih pogodbah ter 
sklepanja in izvrševanja kolektivnih 
pogodb ter izvajanja kolektivnih ukrepov, 
niti ne bi smel posegati v avtonomijo 
socialnih partnerjev pri uveljavljanju teh 
temeljnih pravic za uresničevanje 
socialnih interesov in varstva delavcev; 
ker se je treba za vsako pravično in 
trajnostno mobilnost osredotočiti na 
delavce, njihove predstavnike in sindikate 
ter na interese delavcev in dolgoletno 
strokovno znanje, da bo usmerjena na 
osnovne potrebe družbe;

Or. en

Predlog spremembe 29
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Stéphane Bijoux

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. ker je vloga Evropskega organa za 
delo predvsem zagotavljanje učinkovitega, 
skladnega in uspešnega izvrševanja 
evropskih pravil in nadzor nad 
spoštovanjem prava Unije na področju 
mobilnosti delavcev v okviru prostega 
gibanja delavcev in svobode opravljanja 
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storitev na notranjem trgu;

Or. fr

Predlog spremembe 30
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. ker ni sistema za sistematično 
zbiranje podatkov ali digitalno sledenje na 
ravni EU, ki bi zagotavljal ustrezne 
podatke o skupnem številu mobilnih, 
obmejnih, čezmejnih in sezonskih 
delavcev ali bi delavcem omogočal 
enostavno in hitro opredelitev statusa 
njihovega kritja na področju socialne 
varnosti ter uveljavljanje pridobljenih 
pravic;

Or. en

Predlog spremembe 31
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. ker je lahko enotni trg trajnosten 
in poveča blaginjo le, če se zagotovi 
izmenjava blaga in storitev na podlagi 
pravičnih pravil o socialni varnosti, 
pravicah delavcev, delovnih in 
zaposlitvenih pogojih, enakosti spolov ter 
varstvu potrošnikov in okolja;

Or. en
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Predlog spremembe 32
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Radka 
Maxová

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. ker prosti pretok storitev spodbuja 
gospodarsko rast, saj ljudem omogoča 
čezmejna potovanja, študij, nakupovanje 
in delo, podjetja pa lahko izbirajo 
zaposlene iz večjega nabora talentov;

Or. en

Predlog spremembe 33
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. ker trg storitev omogoča vstop na 
trg dela vsem skupinam, zlasti mladim, 
migrantom in dolgotrajno brezposelnim;

Or. en

Predlog spremembe 34
Stefania Zambelli

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. ker mora biti prosti pretok storitev 
pravičen in ne sme povzročati nepoštene 
konkurence;
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Or. it

Predlog spremembe 35
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis)

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Bb. ker je kriza zaradi pandemije 
COVID-19 razkrila in dodatno okrepila 
socialni damping in obstoječe negotove 
razmere številnih mobilnih delavcev ter 
vrzeli pri izvajanju in izvrševanju veljavne 
zakonodaje za njihovo zaščito; ker so bili 
napoteni delavci v okviru zagotavljanja 
storitev izpostavljeni zlorabam, zlasti v 
zvezi z njihovimi delovnimi pogoji, 
dostopom do zdravstva in varnosti, 
socialne zaščite, varnega prevoza in 
dostojne nastanitve;

Or. en

Predlog spremembe 36
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Bb. ker nepotrebne kršitve še vedno 
obstajajo ter neugodno vplivajo na 
delovna mesta in blaginjo; ker so se hude 
kršitve stopnjevale med krizo zaradi 
pandemije COVID-19; ker te kršitve 
najbolj prizadenejo MSP;

Or. en
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Predlog spremembe 37
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Bb. ker se izvaja več kot 2,3 milijona 
napotitev za opravljanje storitev v drugih 
državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe 38
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Bc. ker je pandemija COVID-19 resna 
nevarnost za javno zdravje, saj vpliva na 
zdravje in življenje vseh ljudi, ki prebivajo 
v EU, ter sisteme zdravstvenega varstva v 
državah članicah; ker je sedanja kriza 
zaradi pandemije COVID-19 razkrila 
obstoječe pomanjkljivosti varstva 
mobilnih delavcev, kot so čezmejni 
delavci, sezonski delavci in napoteni 
delavci, zlasti v zvezi z njihovimi 
delovnimi in zaposlitvenimi pogoji, 
dostopom do zdravstva in varnosti, 
socialne zaščite, varnega prevoza in 
dostojne nastanitve, ki je skladna s 
sanitarnimi zahtevami in zahtevami glede 
omejevanja socialnih stikov, ter podporo 
pri prijavi zlorab; ker so ženske in mladi 
mobilni delavci pogosto posebno ranljivi;

Or. en
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Predlog spremembe 39
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Bc. ker obsežen izbruh pandemije 
COVID-19 v klavnicah v Nemčiji, ki je 
neposredno povezan s slabimi delovnimi 
in namestitvenimi pogoji ter splošno 
uporabo oddaje naročil podizvajalcem na 
podlagi prostega pretoka storitev, kaže 
možen učinek prostega pretoka storitev na 
javno zdravje;

Or. en

Predlog spremembe 40
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Bd. ker sedanja pravila, ki se 
uporabljajo za mobilnost delavcev v 
Evropski uniji, omogočajo goljufije in 
socialni damping, kar spodkopava pravice 
delavcev in škoduje pošteni konkurenci 
med državami članicami;

Or. en

Predlog spremembe 41
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B e (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

Be. ker liberalizacijo storitev spremlja 
predpostavka, da bo konkurenca pomenila 
dostopne cene in bolj kakovostne storitve, 
dejansko pa pogosto vodi v prevlado zelo 
majhnega števila velikih podjetij, vse bolj 
prekarno zaposlitev in višje stroške za 
potrošnike ter poslabšanje zagotovljenih 
storitev;

Or. en

Predlog spremembe 42
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Bf. ker večino delavcev v Evropski 
uniji zaposlujejo MSP; ker mora biti 
varstvo pravic delavcev prednostna naloga 
vseh vrst podjetij in vseh oblik zaposlitve; 
ker pobude, namenjene MSP in 
zagonskim podjetjem, ne smejo 
omogočati, da podjetja zaobidejo 
obstoječa pravila, zniževati standardov 
varstva delavcev in potrošnikov ali 
povečati tveganja za goljufije v podjetjih, 
kriminalne dejavnosti in ustanavljanje 
navideznih družb; želi spomniti, da je 
nepoštena konkurenca glavni vir težav za 
prava MSP;

Or. en

Predlog spremembe 43
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro
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Osnutek mnenja
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker socialne posledice prostega 
pretoka storitev zahtevajo dosledno 
kohezijsko politiko ter pravično in 
geografsko uravnoteženo evropsko 
industrijsko strategijo;

C. ker Unija potrebuje dosledno 
kohezijsko politiko ter pravičen in 
geografsko uravnotežen notranji trg za 
obravnavanje socialnih posledic prostega 
pretoka storitev; ker je učinkovita pravna 
ureditev ključna za zagotavljanje 
dostojnih zaposlitvenih in delovnih 
pogojev, kakovostnih storitev in poštene 
konkurence;

Or. en

Predlog spremembe 44
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Radka 
Maxová

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker socialne posledice prostega 
pretoka storitev zahtevajo dosledno 
kohezijsko politiko ter pravično in 
geografsko uravnoteženo evropsko 
industrijsko strategijo;

C. ker prosti pretok storitev, dosledna 
kohezijska politika in v prihodnost 
usmerjena industrijska strategija EU 
prispevajo k ustvarjanju delovnih mest in 
navzgor usmerjeni socialni konvergenci;

Or. en

Predlog spremembe 45
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker socialne posledice prostega 
pretoka storitev zahtevajo dosledno 
kohezijsko politiko ter pravično in 

C. ker lahko socialne posledice 
prostega pretoka storitev vplivajo na regije 
izvora (odseljevanje, pomanjkanje 
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geografsko uravnoteženo evropsko 
industrijsko strategijo;

delavcev ter znanj in spretnosti, 
zmanjšanje davčnih prihodkov), pa tudi 
regije, ki gostijo mobilne delavce (socialni 
damping in konkurenca na področju 
plač); ker te posledice zahtevajo dosledno 
kohezijsko politiko ter pravično in 
geografsko uravnoteženo evropsko 
industrijsko strategijo, ki morata krepiti 
socialno kohezijo in tako prispevati k boju 
proti socialnemu dampingu;

Or. en

Predlog spremembe 46
Ádám Kósa

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker socialne posledice prostega 
pretoka storitev zahtevajo dosledno 
kohezijsko politiko ter pravično in 
geografsko uravnoteženo evropsko 
industrijsko strategijo;

C. ker socialne posledice prostega 
pretoka storitev zahtevajo dosledno 
kohezijsko politiko ter pravično in 
geografsko uravnoteženo evropsko 
industrijsko strategijo, medtem ko sta 
uspešna industrijska prenova in 
dolgoročna konkurenčnost gospodarstva 
Evrope resno ogroženi zaradi 
demografskega upada v evropskih 
državah;

Or. hu

Predlog spremembe 47
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, 
Stéphane Bijoux, Jordi Cañas

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker socialne posledice prostega 
pretoka storitev zahtevajo dosledno 

C. ker socialne posledice prostega 
pretoka storitev zahtevajo dosledno 
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kohezijsko politiko ter pravično in 
geografsko uravnoteženo evropsko 
industrijsko strategijo;

kohezijsko politiko ter pravično in 
geografsko uravnoteženo evropsko 
industrijsko strategijo, pomenijo pa tudi, 
da je treba poleg prostega pretoka storitev 
zagotoviti priložnosti za kakovostna 
delovna mesta ter navzgor usmerjeno 
socialno konvergenco v Evropski uniji;

Or. en

Predlog spremembe 48
Ádám Kósa

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ca. ker je namen evropske direktive o 
dostopnosti prispevati k ustreznemu 
delovanju notranjega trga s 
približevanjem zakonodaje, predpisov in 
upravnih določb držav članic o zahtevah 
glede dostopnosti za nekatere storitve, 
zlasti z odpravo in preprečevanjem ovir za 
prosti pretok nekaterih dostopnih 
proizvodov in storitev, ki so posledica 
razlik v zahtevah glede dostopnosti med 
državami članicami; ker je povpraševanje 
po dostopnih storitvah veliko in se 
pričakuje znatno povečanje števila 
invalidov;

Or. hu

Predlog spremembe 49
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ca. ker sta nepoštena konkurenca in 
tekmovanje v zniževanju standardov med 
državami članicami na področju 
zaposlovanja, socialne varnosti in pravil o 
obdavčenju, tudi na podlagi umetnih 
ureditev, še vedno ovira za pošteno 
konkurenco, ki temelji na kakovosti in 
trajnostnem razvoju, tudi za MSP; ker 
pobude, namenjene MSP in zagonskim 
podjetjem, ne smejo omogočati, da 
podjetja zaobidejo obstoječa pravila, 
zniževati standardov varstva delavcev in 
potrošnikov ali povečati tveganja za 
goljufije v podjetjih, kriminalne dejavnosti 
in ustanavljanje navideznih družb; želi 
spomniti, da je nepoštena konkurenca 
glavni vir težav za prava MSP;

Or. en

Predlog spremembe 50
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ca. ker bi evropska storitvena 
izkaznica, kot jo predlaga Evropska 
komisija, pomenila prenos glavne 
odgovornosti za postopek ugotavljanja 
skladnosti na matično državo članico, kar 
je v nasprotju z uveljavljenim načelom 
države gostiteljice; ker razlike med 
regulativnimi modeli same po sebi ne 
pomenijo, da je potrebna reforma; ker 
številni predpisi temeljijo na tradiciji in 
izkušnjah in ker načelo enakovrednosti 
temelji na samem obstoju teh različnih 
sistemov;

Or. en
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Predlog spremembe 51
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ca. ker socialni in okoljski damping 
med državami članicami, tudi z umetnimi 
ureditvami, škoduje predvsem delavcem, 
potrošnikom in MSP, ki spoštujejo 
predpise, in še vedno ovira pošteno 
konkurenco, ki temelji na kakovostnih 
storitvah in trajnostnem razvoju;

Or. en

Predlog spremembe 52
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ca. ker se ob upoštevanju ranljivega 
položaja delavcev med pandemijo 
COVID-19 zaradi prostega pretoka 
storitev ne bi smeli poslabšati delovni 
pogoji, zdravje in varnost delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 53
Stefania Zambelli

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C a (novo)



PE653.868v01-00 28/83 AM\1208094SL.docx

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ca. ker birokratske ovire zelo pogosto 
ovirajo celovitost prostega pretoka 
strokovnjakov in priznavanje poklicnih 
kvalifikacij;

Or. it

Predlog spremembe 54
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Cb. ker bi pregledan postopek 
uradnega obveščanja, ki ga predlaga 
Komisija, oviral izvrševanje zakonodajnih 
in regulativnih pristojnosti, zaradi česar 
morda ne bi bilo mogoče uveljaviti 
nacionalnih ali lokalnih pravil, ki bi 
lahko bila primernejša za izpolnitev cilja 
ureditve storitvenih dejavnosti; ker bi 
preventivno ukrepanje, ki prepoveduje 
izvajanje ukrepa iz uradnega obvestila, 
neupravičeno omejilo zmožnosti za 
posredovanje držav članic in lokalnih 
organov;

Or. en

Predlog spremembe 55
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Cb. ker politike, namenjene MSP in 
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zagonskim podjetjem, ne smejo 
omogočati, da podjetja zaobidejo 
obstoječa pravila, zmanjševati varstva 
delavcev in potrošnikov ali povečati 
tveganja za goljufije v podjetjih, 
kriminalne dejavnosti in ustanavljanje 
navideznih družb;

Or. en

Predlog spremembe 56
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Cb. ker bi moral biti prosti pretok 
storitev skladen z načeli evropskega stebra 
socialnih pravic in ne bi smel posegati v 
nadaljnje izvajanje stebra;

Or. en

Predlog spremembe 57
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Cb. ker se razlike med nacionalnimi 
predpisi in standardi ne bi smele 
obravnavati predvsem kot ovire za prosti 
pretok;

Or. en
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Predlog spremembe 58
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Cc. ker je bil leta 2019 ustanovljen 
Evropski organ za delo, ki naj bi 
usklajeval in podpiral države članice in 
Komisijo pri učinkovitem izvajanju in 
izvrševanju prava Unije na področjih 
mobilnosti delovne sile in koordinacije 
sistemov socialne varnosti; ker naj bi 
Evropski organ za delo polno operativno 
zmogljivost dosegel do leta 2024;

Or. en

Predlog spremembe 59
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Cc. ker je bistveno ohraniti in 
izboljšati zakonito pravico javnih organov 
in držav članic do urejanja storitvenega 
sektorja; ker enotni trg ne sme povzročiti 
pritiska na standarde v zvezi s socialnimi 
pravicami delavcev ter varstvom 
potrošnikov in okolja;

Or. en

Predlog spremembe 60
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE
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Osnutek mnenja
Uvodna izjava C d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Cd. ker so iz direktive o storitvah v 
celoti ali delno izključene socialne, 
zdravstvene in druge javne storitve, saj so 
potrebni posebni regulativni okviri, da bi 
te službe delovale v splošnem interesu v 
skladu s Protokolom št. 26 in 
členom 14 PDEU;

Or. en

Predlog spremembe 61
Abir Al-Sahlani, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Radka Maxová

Osnutek mnenja
Odstavek -1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1. obžaluje, da je v letu 2018 samo 
3,9 % delovno sposobnih državljanov EU 
prebivalo v državi EU, ki ni država, katere 
državljani so; poziva h krepitvi 
prizadevanj Komisije in držav članic za 
zmanjšanje ovir za mobilnost delavcev in 
podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 62
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Radka 
Maxová

Osnutek mnenja
Odstavek -1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1a. poziva socialne partnerje in druge 
deležnike, naj ustrezno sodelujejo pri 
pozivanju vlad k oživitvi evropskega 
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storitvenega sektorja;

Or. en

Predlog spremembe 63
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Radka 
Maxová

Osnutek mnenja
Odstavek -1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1b. poziva k učinkovitejšemu 
usklajevanju na ravni EU in krepitvi 
zavez glede obravnavanja ključnih 
socialnih izzivov na področjih, kot so 
prenosljivost socialnih prejemkov 
mobilnih delavcev, ob ohranjanju 
raznolikosti nacionalnih sistemov ter 
spoštovanju pristojnosti držav članic, kot 
so določene v pogodbah, ter načel 
sorazmernosti in subsidiarnosti;

Or. en

Predlog spremembe 64
Ádám Kósa

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da se načelo države izvora ne 
bi smelo uvesti in da bi moral biti prosti 
pretok storitev zagotovljen v skladu s 
pravicami delavcev in socialnimi 
pravicami;

1. meni, da ima evropska industrija 
vodilno vlogo pri izdelavi proizvodov in 
storitvah z visoko dodano vrednostjo ter 
najvišje socialne, delovne in okoljske 
standarde; poudarja, da bi moral biti 
prosti pretok storitev zagotovljen v skladu 
s pravicami delavcev in socialnimi 
pravicami, hkrati pa opozarja, da je treba 
ukrepe za zaščito evropskega 
gospodarstva ter prosti pretok blaga in 
storitev na notranjem trgu izvajati vsaj na 
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enaki ravni kot steber socialnih pravic ter 
odločno podpreti interese držav članic in 
Evrope v odnosu do konkurence;

Or. hu

Predlog spremembe 65
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da se načelo države izvora ne 
bi smelo uvesti in da bi moral biti prosti 
pretok storitev zagotovljen v skladu s 
pravicami delavcev in socialnimi 
pravicami;

1. meni, da se ne bi smelo uvesti 
nobeno načelo države izvora in da bi 
moral biti prosti pretok storitev zagotovljen 
v skladu s pravicami delavcev in 
socialnimi pravicami; želi spomniti, da 
načeli enakega obravnavanja in prostega 
gibanja ne veljata le za ponudnike 
storitev, ampak enako tudi za delavce; 
poudarja, da je socialne pravice mogoče 
zagotoviti le, če se veljavne kolektivne 
pogodbe in zakonodaja uporabljajo, 
izvršujejo in so pravno zavezujoče za 
ponudnike storitev v okviru javnih 
razpisov;

Or. en

Predlog spremembe 66
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Radka 
Maxová

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da se načelo države izvora ne 
bi smelo uvesti in da bi moral biti prosti 
pretok storitev zagotovljen v skladu s 
pravicami delavcev in socialnimi 

1. ugotavlja, da direktiva o storitvah 
temelji na načelu namembne države, in 
meni, da se ta določba ne bi smela 
spremeniti; meni, da bo za prosti pretok 
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pravicami; storitev in mobilnost delovne sile koristno, 
ko bodo izpolnjena pravila o delovnih 
pogojih ter zdravju in varnosti mobilnih 
delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 67
Stefania Zambelli

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da se načelo države izvora ne 
bi smelo uvesti in da bi moral biti prosti 
pretok storitev zagotovljen v skladu s 
pravicami delavcev in socialnimi 
pravicami;

1. meni, da bi moral biti prosti pretok 
storitev zagotovljen v skladu s pravicami 
delavcev in socialnimi pravicami;

Or. it

Predlog spremembe 68
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da se načelo države izvora ne 
bi smelo uvesti in da bi moral biti prosti 
pretok storitev zagotovljen v skladu s 
pravicami delavcev in socialnimi 
pravicami;

1. meni, da bi moral biti prosti pretok 
storitev zagotovljen v skladu s pravicami 
delavcev in socialnimi pravicami;

Or. en
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Predlog spremembe 69
Margarita de la Pisa Carrión

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da se načelo države izvora ne 
bi smelo uvesti in da bi moral biti prosti 
pretok storitev zagotovljen v skladu s 
pravicami delavcev in socialnimi 
pravicami;

1. meni, da bi moral biti prosti pretok 
storitev zagotovljen v skladu s pravicami 
delavcev in socialnimi pravicami;

Or. es

Predlog spremembe 70
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da se načelo države izvora ne 
bi smelo uvesti in da bi moral biti prosti 
pretok storitev zagotovljen v skladu s 
pravicami delavcev in socialnimi 
pravicami;

1. meni, da se načelo države izvora ne 
bi smelo uvesti in da bi moral biti prosti 
pretok storitev zagotovljen v skladu s 
pravicami delavcev in socialnimi 
pravicami; meni, da bi morala biti 
mobilnost delavcev, ki opravljajo te 
storitve, ne samo prosta, ampak tudi 
pravična, zlasti z vidika enakih pravic, 
delovnih pogojev in socialnega varstva; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
spremenijo veljavno zakonodajo in dajo 
pravicam delavcem prednost pred prostim 
pretokom storitev;

Or. en

Predlog spremembe 71
Daniela Rondinelli

Osnutek mnenja
Odstavek 1
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da se načelo države izvora ne 
bi smelo uvesti in da bi moral biti prosti 
pretok storitev zagotovljen v skladu s 
pravicami delavcev in socialnimi 
pravicami;

1. meni, da se načelo države izvora ne 
bi smelo uvesti in da bi moral biti prosti 
pretok storitev zagotovljen v skladu s 
pravicami delavcev in socialnimi 
pravicami, ob preprečevanju vseh oblik 
socialnega dampinga, zlasti dampinga, 
povezanega s plačami, delovnimi pogoji 
ter zdravjem in varnostjo pri delu, kar je 
posebej pomembno glede na pandemijo 
COVID-19;

Or. it

Predlog spremembe 72
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, 
Stéphane Bijoux, Jordi Cañas

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da se načelo države izvora ne 
bi smelo uvesti in da bi moral biti prosti 
pretok storitev zagotovljen v skladu s 
pravicami delavcev in socialnimi 
pravicami;

1. meni, da se načelo države izvora ne 
bi smelo uvesti in da bi moral biti prosti 
pretok storitev zagotovljen v skladu s 
pravicami delavcev in socialnimi 
pravicami; poudarja, da bi izvajanje 
evropskega stebra socialnih pravic 
prispevalo h krepitvi pravic in varstva 
evropskih delavcev, s tem pa k pravični 
mobilnosti v Evropski uniji;

Or. en

Predlog spremembe 73
Romana Tomc

Osnutek mnenja
Paragraph 1
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da se načelo države izvora ne 
bi smelo uvesti in da bi moral biti prosti 
pretok storitev zagotovljen v skladu s 
pravicami delavcev in socialnimi 
pravicami;

1. poziva Komisijo in države članice, 
naj pri načrtovanju in izvajanju delovne 
zakonodaje dosledno upoštevajo evropske 
pogodbe; meni, da se načelo države izvora 
ne bi smelo uvesti in da bi moral biti prosti 
pretok storitev zagotovljen v skladu s 
pravicami delavcev in socialnimi 
pravicami;

Or. sl

Predlog spremembe 74
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, 
Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da se načelo države izvora ne 
bi smelo uvesti in da bi moral biti prosti 
pretok storitev zagotovljen v skladu s 
pravicami delavcev in socialnimi 
pravicami;

1. meni, da se načelo države izvora ne 
bi smelo uvesti, in poudarja, da bi moral 
biti prosti pretok storitev zagotovljen v 
skladu s pravicami delavcev in socialnimi 
pravicami;

Or. en

Predlog spremembe 75
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da zakonodaja Unije o 
prostem pretoku storitev nikakor ne 
posega v uveljavljanje temeljnih pravic, 
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kot so priznane v državah članicah in na 
ravni Unije, vključno s pravico do stavke 
ali drugih ukrepov, kot je predvideno v 
posameznih sistemih odnosov med 
socialnimi partnerji v državah članicah, v 
skladu z nacionalnim pravom in/ali 
prakso, prav tako pa ne posega v pravico 
do pogajanj o kolektivnih pogodbah ter 
sklepanja in izvrševanja kolektivnih 
pogodb ali izvajanja kolektivnih ukrepov v 
skladu z nacionalnim pravom in/ali 
prakso;
[To bi moral postati prvi odstavek.]

Or. en

Predlog spremembe 76
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da mora prosti pretok 
storitev v prihodnje krepiti kohezijo na 
notranjem trgu, da bi bil ta prost, varen in 
pravičen; v zvezi s tem poudarja pomen 
javnih naložb, pravične in progresivne 
obdavčitve, javnih izdatkov za javne 
storitve in infrastrukturo ter socialnih 
pravic in pravic delavcev in sindikatov; 
poziva Komisijo, naj v zvezi s tem pregleda 
prednostne naloge za prihodnost prostega 
pretoka storitev;

Or. en

Predlog spremembe 77
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva Komisijo in države članice, 
naj začnejo izvajati pobude, namenjene 
predvsem boju proti sivi ekonomiji in 
neprijavljenemu delu, ker ta pojava 
negativno vplivata na varstvo delavcev in 
izkrivljata konkurenco; poziva tudi k 
podpiranju delodajalcev z zagotovitvijo 
predvidljivih in nediskriminatornih 
pogojev delovanja, da bi lahko še naprej 
ustvarjali rast in zagotavljali delovna 
mesta; 

Or. pl

Predlog spremembe 78
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva Komisijo in države članice, 
naj odpravijo obremenjujoče upravne 
prakse in ovire pri dostopu do nekaterih 
reguliranih poklicev in ukinejo zaščitene 
nazive, ki obstajajo samo v eni državi EU, 
ter regulativne omejitve čezmejnega dela, 
ki ustvarjajo neupravičene ovire in zaradi 
katerih so državljani prikrajšani za 
delovna mesta, socialno varstvo in 
socialne prejemke, podjetniki pa za 
priložnosti;

Or. en

Predlog spremembe 79
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da je potrebno dobro 
sodelovanje med državami članicami pri 
zbiranju podatkov o mobilnih, obmejnih, 
čezmejnih in sezonskih delavcih, da bi 
premostili vrzeli v nacionalnih praksah, 
izboljšali dostop do razpoložljivih 
informacij ter ustvarili predvidljiv in 
dostopen notranji trg dela;

Or. en

Predlog spremembe 80
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. želi spomniti, da so upravne prakse 
in ureditev storitev potrebne za varstvo 
delavcev, potrošnikov in okolja ter 
zagotavljanje enakih konkurenčnih 
pogojev, pravne varnosti in predvidljivosti 
za podjetnike in podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 81
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. ponovno izjavlja, da je za 
kakovostna delovna mesta in kakovostne 
storitve potrebna ureditev na evropski 
ravni, tudi glede elementov, kot so 
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trajnostni razvoj, varstvo delavcev, 
potrošnikov in okolja ter kakovost 
storitev; poudarja, da je kakovostna 
zakonodaja dolgoročna naložba, pri kateri 
bi morali poleg poslovnih interesov 
upoštevati tudi kakovost storitev, vključno 
z varstvom potrošnikov, delavcev in 
okolja, trajnostni razvoj in splošni javni 
interes;

Or. en

Predlog spremembe 82
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. meni, da dodatne nacionalne 
določbe o dostopu do posebnih poklicev in 
njihovem opravljanju z vidika javnega 
interesa in varstva delavcev in/ali 
potrošnikov ne ovirajo poglabljanja 
enotnega trga;

Or. en

Predlog spremembe 83
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. želi spomniti, da so upravne prakse 
in ureditev storitev upravičene zaradi 
varstva delavcev, potrošnikov in okolja ter 
zagotavljanja enakih konkurenčnih 
pogojev, pravne varnosti in predvidljivosti 
za podjetnike in poslovanje;
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Or. en

Predlog spremembe 84
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poudarja, da nekateri načini 
javnega naročanja v državah članicah 
ovirajo ponudnike storitev iz drugih držav 
članic, zlasti MSP, pri konkuriranju pod 
enakimi konkurenčnimi pogoji, zaradi 
česar so državljani prikrajšani za delovna 
mesta;

Or. en

Predlog spremembe 85
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. poudarja, da v vsej Evropski uniji 
tekmovanje v zniževanju standardov in 
nepoštena konkurenca med državami 
članicami na področju zaposlovanja, 
varnosti in davčnih predpisov ustvarjata 
neupravičene ovire za kakovost in 
trajnostni razvoj, zaradi česar so 
državljani prikrajšani za delovna mesta, 
potrošniki za izbiro, podjetniki pa za 
priložnosti; priznava, da različni pristopi k 
urejanju področja storitev svobodnih 
poklicev sami po sebi ne ovirajo 
poglabljanja notranjega trga; poudarja, 
da so predpisi v zvezi z dostopom do 
poklicev in njihovim opravljanjem lahko 
potrebni za zaščito javnega interesa in 
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varstvo potrošnikov1a;
__________________
1a Kot je navedeno tudi v Resoluciji 
Evropskega parlamenta z dne 
26. maja 2016 o strategiji za enotni trg 
(2015/2354(INI)), 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-8-2016-0237_SL.html.

Or. en

Predlog spremembe 86
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. želi spomniti, da je eden od ciljev 
spremenjene Direktive 96/71/ES o 
napotitvi delavcev na delo v okviru 
opravljanja storitev zagotoviti varstvo 
napotenih delavcev med napotitvijo v 
razmerju do svobode zagotavljanja 
storitev z določitvijo obveznih predpisov o 
delovnih pogojih ter varovanju zdravja in 
varnosti delavcev; poziva države članice, 
naj zagotovijo, da izpolnjujejo minimalne 
zahteve spremenjene direktive, in naj 
izkoristijo širši manevrski prostor v zvezi z 
boljšim varstvom napotenih delavcev in 
pošteno konkurenco med ponudniki 
storitev;

Or. en

Predlog spremembe 87
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. opozarja, da je načelo 
subsidiarnosti temeljno načelo notranjega 
trga; opozarja na ustavno pravico držav 
članic, da v okviru svojih notranjih 
demokratičnih zakonodajnih postopkov 
presežejo minimalne ravni, določene v 
direktivah Evropske unije, da bi izpolnile 
cilje politike, kot sta zagotavljanje 
kakovostnih storitev in visoka raven 
varstva delavcev, potrošnikov in okolja;

Or. en

Predlog spremembe 88
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1d. poziva države članice, naj 
pravilno, pravočasno in ambiciozno 
prenesejo revidirano direktivo o napotitvi 
delavcev na delo v nacionalno zakonodajo 
ter v celoti zagotovijo enako obravnavanje 
in varstvo napotenih delavcev pri 
opravljanju storitev; meni, da je treba 
direktivo prenesti v nacionalno 
zakonodajo, da se določi obveznost 
delodajalca glede povračila potnih 
stroškov in stroškov za stanovanje in 
hrano v vseh primerih, pri čemer je treba 
upoštevati, da se ti izdatki, ki dejansko 
nastanejo zaradi napotitve, plačajo poleg 
plačila; poudarja, da je izbruh COVID-19 
razkril krivice v zvezi z napotitvenimi 
praksami, na primer, da bruto plačilo 
napotenih delavcev v velikem obsegu 
sestavljajo neobdavčeni dodatki za 
napotitev, ki niso nadomestila za potne 
stroške in stroške za stanovanje in hrano, 
kar pomembno vpliva na stopnjo socialnih 
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prejemkov, ki jih lahko prejmejo 
brezposelni napoteni delavci; poziva 
Komisijo, naj razširi pravno podlago, da 
bo varstvo pravic delavcev vsaj 
enakovredno ali bo imelo prednost v 
odnosu do prostega pretoka storitev;

Or. en

Predlog spremembe 89
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele Bischoff, 
Manuel Pizarro

Osnutek mnenja
Odstavek 1 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1d. poziva države članice, naj 
pravilno, pravočasno in ambiciozno 
prenesejo revidirano direktivo o napotitvi 
delavcev na delo v nacionalno zakonodajo 
ter v celoti zagotovijo enako obravnavanje 
in varstvo napotenih delavcev, zlasti v 
zvezi s plačilom in obveznostjo 
delodajalcev, da napotenim delavcem 
povrnejo izdatke, ki nastanejo zaradi 
napotitve, kot so potni stroški in stroški za 
stanovanje in hrano, v skladu z 
nacionalnim pravom in/ali prakso, ki se 
uporablja za odnose med socialnimi 
partnerji;

Or. en

Predlog spremembe 90
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1 e (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1e. opozarja, da predlog Komisije o 
pregledu postopka uradnega obveščanja v 
zvezi s storitvami spodkopava 
zakonodajno pristojnost držav članic na 
področju storitev; opozarja, da predloga 
ni bilo mogoče sprejeti, ker v Svetu ni bil 
dosežen dogovor; poziva Komisijo, naj 
nujno umakne svoj predlog;

Or. en

Predlog spremembe 91
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Osnutek mnenja
Odstavek 1 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1e. poudarja, da predlog Komisije o 
pregledu postopka uradnega obveščanja v 
zvezi s storitvami spodkopava 
zakonodajno pristojnost držav članic na 
področju storitev; poudarja, da je sporni 
predlog zadržan v Svetu; poziva Komisijo, 
naj umakne svoj predlog;

Or. en

Predlog spremembe 92
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1f. želi spomniti, da je Parlament 
21. oktobra 2019 pozval Komisijo, naj 
umakne svoj predlog o uvedbi evropske 
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storitvene e-izkaznice; opozarja, da 
Komisija zanemarja in omalovažuje vpliv 
zakonodajnega predloga o uvedbi 
evropske storitvene e-izkaznice na 
uveljavljanje obveznosti podjetij in pravic 
delavcev; opozarja, da Komisija ne bi 
smela predložiti nobenega predloga, ki 
ogroža uveljavljanje pravic delavcev; 
obžaluje, da je Komisija svojo kampanjo o 
storitveni e-izkaznici oblikovala kot 
potrošnikom prijazno rešitev, pri tem pa 
prezrla negativni vpliv na enake 
konkurenčne pogoje, kar zadeva pravice 
delavcev v Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 93
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Osnutek mnenja
Odstavek 1 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1f. je zelo zaskrbljen zaradi predloga 
Komisije o uvedbi evropske storitvene e-
izkaznice in njenega vpliva na 
zmogljivosti za izvrševanje v državah 
članicah gostiteljicah, kar zadeva 
obveznosti podjetij in pravice delavcev, 
varstvo potrošnikov in kakovost storitev; 
opozarja, da bo predlog ustvaril 
zakonodajne vrzeli ter oviral učinkovit 
nadzor in izvrševanje zaradi dejanske 
uvedbe načela države izvora; zato 
ponovno poziva Komisijo, naj umakne 
svoj predlog;

Or. en

Predlog spremembe 94
Kira Marie Peter-Hansen
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v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1 g (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1g. poudarja, da se morata ambicija 
zelenega dogovora EU in potreba po 
pravičnem prehodu odražati tudi v 
pristopu k notranjemu trgu storitev, da se 
spodbuja visoka raven socialnih in 
okoljskih standardov kot pogoj za 
povečanje produktivnosti; poudarja vlogo 
javnega naročanja pri doseganju teh 
ciljev; poziva države članice, naj krepijo 
ozaveščenost in bolje izkoristijo obstoječe 
programe1a za spodbujanje zelenih 
storitev v okviru javnega naročanja2a, da 
bi dosegle krožno gospodarstvo; poudarja 
pomen storitev, ki omogočajo merljivo 
zmanjšanje okoljskega odtisa (zelene 
storitve)3a; poziva Evropsko komisijo, naj 
začne z oblikovanjem splošne opredelitve 
zelenih storitev;
__________________
1a Na primer: 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/
190927_EU_GPP_criteria_for_food_and_
catering_services_SWD_(2019)_366_final
.pdf.
2a Informativna predstavitev tematskega 
sektorja Evropskega parlamenta z 
naslovom Evropski storitveni sektor in 
zeleni prehod (2020), 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(20
20)648768_EN.pdf.
3a Informativna predstavitev tematskega 
sektorja Evropskega parlamenta z 
naslovom Evropski storitveni sektor in 
zeleni prehod (2020), 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(20
20)648768_EN.pdf.

Or. en
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Predlog spremembe 95
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Osnutek mnenja
Odstavek 1 g (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1g. poudarja, da se morajo cilji 
evropskega stebra socialnih pravic, 
trajnostnega razvoja, evropskega zelenega 
dogovora in strategije za enakost spolov 
odražati tudi v pristopu k enotnemu trgu 
storitev in spodbujati visoko raven 
socialnih in okoljskih standardov kot 
pogoj za povečanje produktivnosti; 
poudarja pomen javnega naročanja pri 
doseganju teh ciljev;

Or. en

Predlog spremembe 96
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, države članice in 
lokalne organe, naj v sodelovanju s 
socialnimi partnerji oblikujejo strategije za 
zagotavljanje in lajšanje mobilnosti 
delavcev (ki bo temeljila na principu 
izbire in ne prisile), in sicer s pomočjo 
ugodnih javnih politik in priložnosti za 
kakovostna delovna mesta, prilagojena 
znanjem in spretnostim;

2. poziva Komisijo, države članice in 
lokalne organe, naj tesno sodelujejo s 
socialnimi partnerji in Evropskim 
organom za delo pri izboljšanju dostopa 
do informacij za delavce in delodajalce ter 
izvrševanju predpisov o pravični 
mobilnosti delovne sile;

Or. en
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Predlog spremembe 97
Margarita de la Pisa Carrión

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, države članice in 
lokalne organe, naj v sodelovanju s 
socialnimi partnerji oblikujejo strategije za 
zagotavljanje in lajšanje mobilnosti 
delavcev (ki bo temeljila na principu 
izbire in ne prisile), in sicer s pomočjo 
ugodnih javnih politik in priložnosti za 
kakovostna delovna mesta, prilagojena 
znanjem in spretnostim;

2. poziva Komisijo, države članice in 
lokalne organe, naj v sodelovanju s 
socialnimi partnerji oblikujejo strategije za 
zagotavljanje in lajšanje mobilnosti 
delavcev ter spodbujajo priložnosti za 
kakovostna delovna mesta, prilagojena 
znanjem in spretnostim;

Or. es

Predlog spremembe 98
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), 
Radka Maxová

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, države članice in 
lokalne organe, naj v sodelovanju s 
socialnimi partnerji oblikujejo strategije za 
zagotavljanje in lajšanje mobilnosti 
delavcev (ki bo temeljila na principu 
izbire in ne prisile), in sicer s pomočjo 
ugodnih javnih politik in priložnosti za 
kakovostna delovna mesta, prilagojena 
znanjem in spretnostim;

2. poziva Komisijo, države članice in 
lokalne organe, naj v sodelovanju s 
socialnimi partnerji oblikujejo strategije za 
zagotavljanje, lajšanje in spodbujanje 
mobilnosti delavcev, in sicer s pomočjo 
ugodnih javnih politik in priložnosti za 
kakovostna delovna mesta, prilagojena 
znanjem in spretnostim;

Or. en

Predlog spremembe 99
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, 
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Stéphane Bijoux, Jordi Cañas

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, države članice in 
lokalne organe, naj v sodelovanju s 
socialnimi partnerji oblikujejo strategije za 
zagotavljanje in lajšanje mobilnosti 
delavcev (ki bo temeljila na principu izbire 
in ne prisile), in sicer s pomočjo ugodnih 
javnih politik in priložnosti za kakovostna 
delovna mesta, prilagojena znanjem in 
spretnostim;

2. poziva Komisijo, države članice in 
lokalne organe, naj v sodelovanju s 
socialnimi partnerji oblikujejo strategije za 
zagotavljanje in lajšanje mobilnosti 
delavcev (ki bo temeljila na principu izbire 
in ne prisile), in sicer s pomočjo ugodnih 
javnih politik in podporo strokovnemu 
izpopolnjevanju in prekvalifikaciji 
delavcev, da bodo imeli najnovejša znanja 
ter spretnosti in da bodo tako lahko v 
celoti izkoristili priložnosti za kakovostna 
delovna mesta;

Or. en

Predlog spremembe 100
Daniela Rondinelli

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, države članice in 
lokalne organe, naj v sodelovanju s 
socialnimi partnerji oblikujejo strategije za 
zagotavljanje in lajšanje mobilnosti 
delavcev (ki bo temeljila na principu izbire 
in ne prisile), in sicer s pomočjo ugodnih 
javnih politik in priložnosti za kakovostna 
delovna mesta, prilagojena znanjem in 
spretnostim;

2. poziva Komisijo, države članice in 
lokalne organe, naj v sodelovanju s 
socialnimi partnerji oblikujejo strategije za 
zagotavljanje in lajšanje pravične 
mobilnosti delavcev (ki bo temeljila na 
odločitvah, sprejetih na podlagi boljših 
delovnih in življenjskih priložnosti, in ne 
na prisili), in sicer s pomočjo ugodnih 
javnih politik in priložnosti za kakovostna 
delovna mesta in plače, prilagojene 
znanjem in spretnostim;

Or. it
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Predlog spremembe 101
Ádám Kósa

Osnutek mnenja
odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, države članice in 
lokalne organe, naj v sodelovanju s 
socialnimi partnerji oblikujejo strategije za 
zagotavljanje in lajšanje mobilnosti 
delavcev (ki bo temeljila na principu izbire 
in ne prisile), in sicer s pomočjo ugodnih 
javnih politik in priložnosti za kakovostna 
delovna mesta, prilagojena znanjem in 
spretnostim;

2. poziva Komisijo, države članice in 
lokalne organe, naj v sodelovanju s 
socialnimi partnerji oblikujejo posebne 
sektorske strategije in akcijske načrte za 
zagotavljanje in lajšanje mobilnosti 
delavcev (ki bo temeljila na principu izbire 
in ne prisile), in sicer s pomočjo ugodnih 
javnih politik in priložnosti za kakovostna 
delovna mesta, prilagojena znanjem in 
spretnostim;

Or. hu

Predlog spremembe 102
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas, Stéphane Bijoux

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, države članice in 
lokalne organe, naj v sodelovanju s 
socialnimi partnerji oblikujejo strategije za 
zagotavljanje in lajšanje mobilnosti 
delavcev (ki bo temeljila na principu izbire 
in ne prisile), in sicer s pomočjo ugodnih 
javnih politik in priložnosti za kakovostna 
delovna mesta, prilagojena znanjem in 
spretnostim;

2. poziva Komisijo, države članice in 
lokalne organe, naj v sodelovanju s 
socialnimi partnerji oblikujejo strategije za 
zagotavljanje in lajšanje mobilnosti 
delavcev (ki bo temeljila na principu izbire 
in ne prisile), in sicer s pomočjo ugodnih 
javnih politik in priložnosti za kakovostna 
delovna mesta, prilagojena znanjem in 
spretnostim; zato poziva države članice, 
naj mobilnim delavcem zagotovijo 
pravične in enake pogoje s povečanjem 
prenosljivosti njihovih pravic in 
prejemkov ter okrepitvijo upravnega 
sodelovanja med nacionalnimi in 
lokalnimi upravami;

Or. fr
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Predlog spremembe 103
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. opozarja, kako pomembna sta 
vključevanje socialnih partnerjev v 
oblikovanje in izvajanje uredbe o storitvah 
in poklicih ter spodbujanje pravičnega 
trga storitev, ki temelji na pravilih in daje 
prednost visokim socialnim in okoljskim 
standardom, kakovostnim storitvam in 
pošteni konkurenci; želi spomniti, da 
visoka raven pravic delavcev, socialno in 
okoljsko varstvo ter kolektivna pogajanja 
in kolektivni ukrepi nikoli ne smejo biti 
obravnavani kot ovire za trgovino; 
poudarja, da morajo biti socialni dialog in 
kolektivna pogajanja osrednji element 
socialnega tržnega gospodarstva; poziva 
Komisijo in države članice, naj preprečijo 
nadaljnjo razdrobljenost sistema 
kolektivnih pogajanj in zaščitijo obstoječe 
sektorske sisteme kolektivnih pogajanj v 
državah članicah, da bi olajšale in 
povečale zmožnost socialnih partnerjev za 
izvajanje sektorskih sporazumov;

Or. en

Predlog spremembe 104
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas, Stéphane Bijoux

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva države članice, naj 
zagotovijo upoštevanje evropskih pravil 
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na področju mobilnosti delavcev, zlasti 
pravil glede napotitve, da se delavcem 
zagotovijo enaki delovni pogoji in 
prispeva k navzgor usmerjeni socialni 
konvergenci; hkrati poziva Komisijo in 
države članice, naj Evropskemu organu 
za delo čim prej zagotovijo ustrezna 
sredstva, ki jih potrebuje za izpolnjevanje 
svojih nalog in zagotavljanje pravične 
mobilnosti delavcev v Uniji;

Or. fr

Predlog spremembe 105
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva Komisijo, naj zagotovi 
učinkovito usklajevanje in izmenjavo 
informacij med državami članicami, tudi s 
pomočjo in podporo Evropskega organa 
za delo; želi spomniti, da bi moral 
Evropski organ za delo prevzeti ključno 
vlogo pri izboljšanju odkrivanja goljufij 
na področju socialne varnosti, 
izkoriščanja in zlorab v čezmejnih 
zaposlitvenih odnosih, kot so goljufije na 
področju socialne varnosti, navidezna 
samozaposlitev, navidezna napotitev, 
navidezne družbe, neprijavljeno delo in 
umetne ureditve na področju oddaje 
naročil podizvajalcem in dobavnih verig;

Or. en

Predlog spremembe 106
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, 
Stéphane Bijoux, Jordi Cañas, Radka Maxová, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), 
Abir Al-Sahlani
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Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poleg smernic, ki so bile objavljene 
30. marca in zadevajo uresničevanje 
prostega gibanja obmejnih, napotenih in 
sezonskih delavcev v kritičnih poklicih, 
pozdravlja napoved Evropske komisije, da 
pripravlja smernice za sezonske delavce1a, 
da se zagotovita njihovo zdravje in varnost 
pri delu; meni, da bi lahko bile koristno 
orodje, ki bi podpiralo prosto gibanje 
delavcev, obenem pa bi lahko prispevalo k 
varnim delovnim pogojem;
__________________
1a Govor komisarja Nicolasa Schmita v 
četrtek, 18. junija, med razpravo o 
evropskem varstvu čezmejnih in sezonskih 
delavcev v okviru krize zaradi COVID-19.

Or. en

Predlog spremembe 107
Jarosław Duda

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva države članice, naj na 
standardiziranih spletiščih objavijo vse 
informacije o pogojih napotitve, zlasti v 
zvezi z lokalnimi in regionalnimi 
kolektivnimi pogodbami ter tistimi, ki se 
splošno uporabljajo; poudarja, da je 
bistven dostop do informacij, saj 
zagotavlja pravno jasnost delodajalcem in 
omogoča boljše varstvo pravic delavcev;

Or. pl
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Predlog spremembe 108
Ádám Kósa

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. ker se družbe v Evropi starajo, je 
pomanjkanje usposobljene delovne sile 
vse večji problem, zato je odločilen 
dejavnik za sedanje in prihodnje preživetje 
industrije razvoj sistema usposabljanja, ki 
temelji na povpraševanju in bo skupaj s 
spodbujanjem načela generacijske 
pomladitve podpiral digitalizacijo, pri 
čemer morajo imeti ključno vlogo sistemi 
visokega izobraževanja in usposabljanja;

Or. hu

Predlog spremembe 109
Daniela Rondinelli

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva Komisijo, naj si prizadeva 
za izboljšanje vzajemnega priznavanja 
znanj in spretnosti, ki ga trenutno 
večinoma urejajo dvostranski sporazumi 
med posameznimi državami članicami; 
opozarja, da tovrstne razmere močno 
omejujejo količino in kakovost 
zaposlitvenih priložnosti ter negativno 
vplivajo na razvrščanje v poklicne 
kategorije in pripadajoče plače;

Or. it
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Predlog spremembe 110
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. meni, da si je treba po krizi zaradi 
pandemije COVID-19 v vseh ustreznih 
politikah EU, tudi tistih, ki so namenjene 
krepitvi notranjega trga, prizadevati za 
oživitev kakovostnega zaposlovanja in 
proizvodnih priložnosti v vsej Uniji, da bi 
podprli enak in trajnostni razvoj vseh 
regij EU;

Or. en

Predlog spremembe 111
Stefania Zambelli

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva Komisijo, naj v sodelovanju 
z državami članicami in lokalnimi organi 
usklajuje in spodbuja odpravljanje 
birokratskih in upravnih ovir z namenom 
poenostavitve priznavanja poklicnih 
kvalifikacij strokovnjakov;

Or. it

Predlog spremembe 112
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), 
Radka Maxová

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. glede na izbruh COVID-19 bi 
morale države članice čim prej vzpostaviti 
neobremenjujoče in hitre postopke, da 
zagotovijo nemoteno prehajanje meja 
obmejnim in sezonskim delavcem ter 
varne delovne pogoje;

Or. en

Predlog spremembe 113
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. ugotavlja, da trg storitev običajno 
omogoča dostop mladim, migrantom in 
dolgotrajno brezposelnim; poudarja 
potrebo po dobro delujočem trgu storitev 
za preprečevanje brezposelnosti mladih in 
zagotavljanje zaposlovanja;

Or. en

Predlog spremembe 114
Daniela Rondinelli

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poziva Komisijo in Svet, naj si 
prizadevata za čimprejšnje nadaljevanje 
pogajanj o spremembi Uredbe (ES) 
št. 883/2004 o koordinaciji sistemov 
socialne varnosti, saj je treba vsem 
evropskim državljanov, ki delajo v drugi 
državi članici, zagotoviti pravno varnost v 
zvezi s pravicami, ki jim pripadajo, zlasti 
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pa jamstvo, da lahko uveljavljajo enake 
pravice socialne zaščite ter socialnega in 
zdravstvenega varstva kot delavci iz 
države, v kateri opravljajo svojo dejavnost 
in plačujejo z delom povezane davke;

Or. it

Predlog spremembe 115
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poudarja, da bi se morala vsaka 
prihodnja pobuda za oblikovanje in 
izvajanje uredbe o poklicih in prostem 
pretoku storitev osredotočati na delavce, 
njihove predstavnike in sindikate ter na 
interese delavcev in dolgoletno strokovno 
znanje, da bi zagotovila demokratično 
delovanje ter visoke socialne in okoljske 
standarde; poziva Komisijo, naj v vse faze 
postopka v celoti vključi delavce, njihove 
predstavnike in sindikate;

Or. en

Predlog spremembe 116
Jarosław Duda

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poziva, naj se nepotrebno upravno 
breme čim bolj zmanjša, ker povečuje 
pravno zmedo; obenem poziva države 
članice, naj učinkovito uveljavljajo 
obstoječo zakonodajo in predvsem začnejo 
boj proti neprijavljenemu delu;
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Or. pl

Predlog spremembe 117
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), 
Radka Maxová

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poziva k celovitemu izvajanju 
direktive o storitvah in direktive o 
priznavanju poklicnih kvalifikacij, ki 
temeljita na vzajemnem priznavanju, da bi 
olajšali prosti pretok storitev in prosto 
gibanje delavcev, obenem pa zmanjšali 
obseg reguliranih poklicnih standardov;

Or. en

Predlog spremembe 118
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poudarja, da bosta poenostavitev 
prostega gibanja delavcev in dobro 
delujoč trg storitev brez neupravičenih 
kršitev prispevala k navzgor usmerjeni 
socialni konvergenci v EU, socialni 
koheziji in konkurenčnemu evropskemu 
gospodarstvu;

Or. en

Predlog spremembe 119
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro
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Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poziva Komisijo, naj okrepi svoja 
prizadevanja in omogoči delovanje 
Evropskega organa za delo brez 
nepotrebnega odlašanja, da se izboljšata 
uporaba in izvrševanje zakonodaje Unije 
o mobilnosti delovne sile in koordinaciji 
sistemov socialne varnosti;

Or. en

Predlog spremembe 120
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poziva Komisijo in države članice, 
naj sindikatom zagotovijo dostop do 
delovnih mest, delavcem, predvsem 
mobilnim delavcem, pa njihove pravice;

Or. en

Predlog spremembe 121
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Radka 
Maxová

Osnutek mnenja
Odstavek 2 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2c. ugotavlja, da ima vsaj 80 milijonov 
delavcev v Evropi neustrezne kvalifikacije, 
več kot 5 od 10 delovnih mest, ki jih je 
težko zapolniti, pa je v visoko 
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kvalificiranih poklicih; poudarja, da je 
treba ustvariti dodatne načine za 
privabljanje nadarjenih posameznikov ter 
potrebnih znanj in spretnosti; poziva, naj 
se nadaljuje obravnava sedanjega 
predloga o modri karti;

Or. en

Predlog spremembe 122
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 2 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2c. meni, da bi se morale Komisija in 
države članice po izbruhu COVID-19 
prednostno osredotočiti na ustvarjanje 
delovnih mest; poziva Komisijo, naj 
sprejme ukrepe za ohranjanje in nadaljnje 
odpiranje trgov storitev, na katerih je 
največ možnosti za ustvarjanje delovnih 
mest;

Or. en

Predlog spremembe 123
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), 
Radka Maxová

Osnutek mnenja
Odstavek 2 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2d. poudarja pomen podpore in 
posodabljanja znanj in spretnosti 
delavcev, zlasti digitalnih znanj in 
spretnosti, z obstoječimi mehanizmi za 
priznavanje in združljivost znanj in 
spretnosti ter kvalifikacij, kot so EURES, 
spletna platforma Europass in 
klasifikacija evropskih spretnosti, 
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kompetenc, kvalifikacij in poklicev 
(ESCO);

Or. en

Predlog spremembe 124
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Osnutek mnenja
odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Komisijo in države članice, 
naj spodbujajo uporabo digitalnih orodij in 
inšpektoratom za delo zagotovijo zadostna 
sredstva.

3. poziva Komisijo in države članice, 
naj spodbujajo uporabo digitalnih orodij, 
kot sta EESSI in IMI; hkrati poziva 
Komisijo, naj sprejme ukrepe za razvoj 
digitalnega obrazca A1 in evropske 
identifikacijske številke socialnega 
zavarovanja; poziva države članice, naj 
inšpektoratom za delo zagotovijo zadostna 
sredstva; poziva države članice, naj 
zagotovijo, da so pregledi, ki se izvajajo, 
sorazmerni, upravičeni in 
nediskriminatorni. 

Or. pl

Predlog spremembe 125
Jarosław Duda

Osnutek mnenja
odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Komisijo in države članice, 
naj spodbujajo uporabo digitalnih orodij in 
inšpektoratom za delo zagotovijo zadostna 
sredstva.

3. poziva Komisijo in države članice, 
naj spodbujajo uporabo digitalnih orodij; 
poziva Komisijo, naj pripravi predlog za 
uvedbo evropske identifikacijske številke 
socialnega zavarovanja; poziva države 
članice, naj inšpektoratom za delo 
zagotovijo zadostna sredstva; 

Or. pl
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Predlog spremembe 126
Ádám Kósa

Osnutek mnenja
odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Komisijo in države članice, 
naj spodbujajo uporabo digitalnih orodij in 
inšpektoratom za delo zagotovijo zadostna 
sredstva.

3. poudarja, da je digitalizacija 
horizontalen in vertikalen izziv za notranji 
trg: pospešuje ostoritvenje industrije 
(povezovanje z opravljanjem storitev in 
njihovo širjenje), vzpostavlja nove 
vrednostne verige, poslovne in potrošniške 
modele ter zagotavlja novo platformo 
ponudbe in povpraševanja, vse to pa 
pomeni, da so priložnosti, ki jih ponuja 
digitalizacija, nujno potrebne za 
izboljšanje konkurenčnosti in kakovosti 
trga dela; na podlagi tega poziva Komisijo 
in države članice, naj spodbujajo uporabo 
digitalnih orodij in inšpektoratom za delo 
zagotovijo zadostna sredstva, hkrati pa 
odločno zahtevajo, da se kibernetski 
obrambi kot jamstvenemu dejavniku 
zagotovi pomembna vloga;

Or. hu

Predlog spremembe 127
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, 
Stéphane Bijoux, Jordi Cañas, Radka Maxová

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Komisijo in države članice, 
naj spodbujajo uporabo digitalnih orodij in 
inšpektoratom za delo zagotovijo zadostna 
sredstva.

3. poziva Komisijo in države članice, 
naj spodbujajo uporabo digitalnih orodij, 
kot sta uvedba digitalne evropske številke 
socialnega zavarovanja in hitro 
dokončanje elektronske izmenjave 
informacij o socialni varnosti (EESSI), da 
se okrepi sodelovanje med državami 
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članicami in evropskim delavcem omogoči 
nemotena in pravična mobilnost; poziva 
Komisijo in države članice, naj zagotovijo 
hiter začetek delovanja Evropskega 
organa za delo in naj inšpektoratom za 
delo zagotovijo zadostna sredstva za boj 
proti goljufijam in pomanjkljivemu 
izvrševanju evropske zakonodaje.

Or. en

Predlog spremembe 128
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis)

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Komisijo in države članice, 
naj spodbujajo uporabo digitalnih orodij in 
inšpektoratom za delo zagotovijo zadostna 
sredstva.

3. poziva Komisijo in države članice, 
naj spodbujajo uporabo digitalnih orodij in 
inšpektoratom za delo zagotovijo zadostna 
sredstva; poziva države članice, naj 
izboljšajo sodelovanje in izmenjavo 
informacij v zvezi s sistemi socialne 
varnosti; poziva Komisijo, naj pripravi 
pobudo za evropsko številko socialnega 
zavarovanja, da se delavcem in podjetjem 
zagotovi pravna varnost, hkrati pa 
vzpostavi tudi učinkovit nadzor nad 
praksami oddaje naročil podizvajalcem in 
preprečijo goljufije na področju socialne 
varnosti, kot so navidezna samozaposlitev, 
navidezna napotitev, navidezne družbe in 
druge umetne ureditve;

Or. en

Predlog spremembe 129
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Komisijo in države članice, 
naj spodbujajo uporabo digitalnih orodij in 
inšpektoratom za delo zagotovijo zadostna 
sredstva.

3. opozarja, da delavci, pa tudi 
podjetja in potrošniki trpijo zaradi 
posledic neustreznega izvajanja in 
izogibanja predpisom o socialni varnosti, 
delovnemu pravu in kolektivnim 
pogodbam; poziva države članice, naj 
poskrbijo za to, da se bo veljavna 
zakonodaja pravilno izvajala in izvrševala, 
vključno z varstvom delavcev, in tako 
olajšajo čezmejno opravljanje storitev, 
preprečijo socialni damping in zagotovijo 
enake konkurenčne pogoje; poziva 
Komisijo in države članice, naj spodbujajo 
uporabo digitalnih orodij in inšpektoratom 
za delo zagotovijo zadostna sredstva.

Or. en

Predlog spremembe 130
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Komisijo in države članice, 
naj spodbujajo uporabo digitalnih orodij in 
inšpektoratom za delo zagotovijo zadostna 
sredstva.

3. poziva Komisijo in države članice, 
naj spodbujajo uporabo digitalnih orodij in 
inšpektoratom za delo zagotovijo zadostna 
sredstva; poziva države članice, naj 
izvajajo vse elemente sistema za 
elektronsko izmenjavo informacij o 
socialni varnosti (EESSI), da zagotovijo 
učinkovitejše sodelovanje med ustanovami 
socialne varnosti ter hitrejšo, 
digitalizirano obdelavo posameznih zadev 
v korist državljanom v čezmejnih 
primerih;

Or. en
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Predlog spremembe 131
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas, Radka Maxová, Stéphane Bijoux

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Komisijo in države članice, 
naj spodbujajo uporabo digitalnih orodij in 
inšpektoratom za delo zagotovijo zadostna 
sredstva.

3. poziva Komisijo in države članice, 
naj spodbujajo uporabo digitalnih orodij in 
nacionalnim inšpektoratom za delo 
zagotovijo zadostna sredstva; v zvezi s tem 
poziva države članice, naj se odločno 
zavzamejo za digitalizacijo javnih storitev, 
da se spodbudi pravična mobilnost 
delavcev, zlasti na področju koordinacije 
sistemov socialne varnosti.

Or. fr

Predlog spremembe 132
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Komisijo in države članice, 
naj spodbujajo uporabo digitalnih orodij in 
inšpektoratom za delo zagotovijo zadostna 
sredstva.

3. poziva Komisijo in države članice, 
naj spodbujajo uporabo digitalnih orodij in 
inšpektoratom za delo zagotovijo zadostna 
sredstva; poziva Komisijo, naj čim prej 
zagotovi polno delovanje Evropskega 
organa za delo zaradi boljšega 
usklajevanja med nacionalnimi 
inšpektorati za delo in boja proti 
čezmejnemu socialnemu dampingu.

Or. en
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Predlog spremembe 133
Daniela Rondinelli

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Komisijo in države članice, 
naj spodbujajo uporabo digitalnih orodij in 
inšpektoratom za delo zagotovijo zadostna 
sredstva.

3. poziva Komisijo in države članice, 
naj spodbujajo uporabo digitalnih orodij, v 
zvezi s katerimi je treba usposobiti tudi 
prebivalce in delavce, in inšpektoratom za 
delo zagotovijo zadostna sredstva za 
ustrezno opravljanje njihovih dejavnosti 
in preprečevanje kakršnih koli zlorab.

Or. it

Predlog spremembe 134
Stefania Zambelli

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Komisijo in države članice, 
naj spodbujajo uporabo digitalnih orodij in 
inšpektoratom za delo zagotovijo zadostna 
sredstva.

3. poziva Komisijo, države članice in 
lokalne organe, naj spodbujajo uporabo 
digitalnih orodij in inšpektoratom za delo 
zagotovijo zadostna sredstva.

Or. it

Predlog spremembe 135
Jordi Cañas

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da se delavci invalidi še 
naprej srečujejo s številnimi ovirami, ki 
jim otežujejo ali preprečujejo, da bi v 
celoti izkoristili prosti pretok storitev; 
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poziva države članice, naj začnejo brez 
odlašanja izvajati evropski akt o 
dostopnosti, da bi učinkovito odpravile 
ovire za delavce invalide ter zagotovile 
dostopne storitve in ustrezne pogoje 
opravljanja storitev; poudarja, da je 
izjemno pomembno uresničiti v celoti 
dostopen enotni trg, ki zagotavlja enako 
obravnavanje ter gospodarsko in socialno 
vključevanje delavcev invalidov;

Or. en

Predlog spremembe 136
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da se škodljive prakse na 
področju prostega gibanja delavcev 
izvajajo v vseh državah članicah; poziva 
Komisijo, naj si odločneje prizadeva za 
učinkovito usklajevanje in izmenjavo 
informacij med državami članicami, da bi 
se izboljšalo izvajanje postopkov in 
preverjanj v zvezi s čezmejnim 
opravljanjem storitev, vključno s 
pravicami delavcev, ter učinkovito 
odkrivanje zlorab in izkoriščanja, kot so 
goljufije na področju socialne varnosti, 
navidezna samozaposlitev, navidezna 
napotitev, navidezne družbe in umetne 
ureditve na področju oddaje naročil 
podizvajalcem in dobavnih verig; poziva 
Komisijo in države članice, naj krepijo 
skupne inšpekcijske preglede na področju 
dela;

Or. en

Predlog spremembe 137
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
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Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele Bischoff, 
Manuel Pizarro

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo, naj uvede 
evropski register socialnega zavarovanja 
in evropsko številko socialnega 
zavarovanja, da se delavcem in podjetjem 
zagotovi pravna varnost, hkrati pa 
vzpostavi učinkovit nadzor nad praksami 
oddaje naročil podizvajalcem in 
preprečijo goljufije na področju socialne 
varnosti; poziva države članice, naj v zvezi 
s tem zagotovijo ustrezno izvajanje in 
izvrševanje prava Unije, da bi olajšale 
prosto gibanje in socialno varstvo 
delavcev ter čezmejno opravljanje storitev 
in tako zagotovile enake konkurenčne 
pogoje;

Or. en

Predlog spremembe 138
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. meni, da bi lahko vzpostavitev 
digitalnega in dinamičnega sistema za 
identifikacijo in izmenjavo podatkov med 
državami članicami prispevala k boju 
proti zlorabam pravic mobilnih, obmejnih, 
čezmejnih in sezonskih delavcev ter 
neprijavljenemu delu in težavam, 
povezanim s tem, ter pripomogla k 
določitvi kritja v okviru pristojnega 
sistema socialne varnosti; v zvezi s tem 
poziva Komisijo, naj z namenom 
nemotene priprave predloga izvede 
izčrpno oceno učinka na uvedbo digitalne 
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evropske številke socialnega zavarovanja;

Or. en

Predlog spremembe 139
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo, naj pripravi 
pobudo za evropsko številko socialnega 
zavarovanja; želi opomniti, da lahko ta 
predlog olajša življenje vsakega 
državljana EU, ki želi uveljaviti svojo 
temeljno pravico do prostega gibanja; želi 
spomniti, da lahko evropska številka 
socialnega zavarovanja izboljša sledljivost 
kritja in prispevkov na področju socialne 
varnosti ter s tem pomaga državljanom in 
podjetjem, ki izpolnjujejo predpise na 
področju socialne varnosti, morda pa 
lahko izboljša tudi boj proti kriminalnim 
akterjem, ki spodkopavajo enake 
konkurenčne pogoje.

Or. en

Predlog spremembe 140
Jessica Polfjärd

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. opozarja, da vsi ukrepi, ki 
prepovedujejo ali ovirajo opravljanje 
storitev ali zaradi katerih je to manj 
privlačno kot za domače subjekte, 
pomenijo kršitev člena 49 PDEU in 
direktive o storitvah (2006/123/ES); 



PE653.868v01-00 72/83 AM\1208094SL.docx

SL

poziva Komisijo in države članice, naj 
olajšajo čezmejno delo z odpravo ovir, kot 
so zakoni in običaji, ki škodujejo 
čezmejnemu delu;

Or. en

Predlog spremembe 141
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva države članice, naj 
preprečijo čezmerno prenašanje na 
nacionalni in regionalni ravni ter 
nesorazmerne regulativne zahteve, ki 
ovirajo čezmejno delo; poziva države 
članice, naj dosledno izvajajo veljavno 
zakonodajo in tako olajšajo čezmejno 
opravljanje storitev ter zagotovijo enake 
konkurenčne pogoje; 

Or. en

Predlog spremembe 142
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo in države članice k 
ukrepom, s katerimi bi okrepile in podprle 
socialni dialog ter avtonomijo socialnih 
partnerjev, delavce pa spodbudile, da se 
organizirajo, saj je to ključno orodje za 
doseganje visokih standardov kakovosti 
zaposlovanja;

Or. en
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Predlog spremembe 143
Stefania Zambelli

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva države članice in lokalne 
organe, naj se uskladijo z namenom 
preprečevanja, da bi v panogah istega 
sektorja prihajalo do nepoštenih praks, ki 
povzročajo socialni in plačni damping;

Or. it

Predlog spremembe 144
Ádám Kósa

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva k nujnemu prenosu 
Direktive 2019/882 o zahtevah glede 
dostopnosti za proizvode in storitve;

Or. hu

Predlog spremembe 145
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poziva Komisijo in države članice, 
naj nujno zagotovijo ustrezno izvajanje in 
izvrševanje veljavne zakonodaje Unije o 



PE653.868v01-00 74/83 AM\1208094SL.docx

SL

pravicah čezmejnih in sezonskih delavcev, 
zlasti kar zadeva pravico enakega plačila 
za enako delo na istem delovnem mestu 
ter dostojne delovne in zaposlitvene 
pogoje; poudarja posebno ranljivost žensk 
in mladih mobilnih delavcev; v zvezi s tem 
poudarja potrebo po okrepitvi usklajenih 
in skupnih delovnih inšpekcij na področju 
dela na nacionalni in čezmejni ravni; 
vztraja, da je treba sprejeti odločne ukrepe 
za zagotovitev, da bodo čezmejni in 
sezonski delavci pred odhodom jasno 
razumeli svoje pogodbe, pravice in 
obveznosti ter da bodo imeli o njih 
popolne informacije in neoviran dostop do 
njih ter da bodo njihove pogodbe na voljo 
pristojnim organom; poziva države 
članice, naj povečajo zmogljivosti 
inšpektoratov za delo in prednostno 
obravnavajo sektorje, v katerih so delavci 
ogroženi;

Or. en

Predlog spremembe 146
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poudarja, da so za razvoj storitev, 
povezanih s prelomnimi ali nastajajočimi 
tehnologijami, potrebni ustrezen tržni 
delež in priložnosti, da se upravičijo 
naložbe in podpre rast podjetij; meni, da 
sedanje stanje notranjega trga teh naložb 
ne podpira v celoti; opozarja, da se 
številna inovativna podjetja ali podjetja v 
razširitveni fazi poskušajo uveljaviti zunaj 
Evrope, ko dosežejo določeno velikost; 
poudarja, da je potrebna uresničitev 
svobode opravljanja storitev, da bi 
evropska podjetja ohranila svoje večinske 
sedeže, konkurenčnost in delovanje v 
Evropi ter zagotavljala kakovostna 
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delovna mesta;

Or. en

Predlog spremembe 147
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. izraža globoko zaskrbljenost, da bi 
lahko evropska storitvena e-izkaznica z 
uvedbo načela države izvora ustvarila 
dodatne vrzeli v obstoječi zakonodaji ter 
ovirala učinkovit nadzor in uveljavljanje 
obstoječih predpisov; meni, da ta predlog 
podpira neprijavljeno delo, navidezne 
družbe, izogibanje delovnim standardom, 
poštenemu plačilu in kolektivnim 
pogodbam ter socialni damping; zato 
poziva Komisijo, naj umakne zakonodajni 
predlog o storitveni e-izkaznici, kot je že 
zahteval Evropski parlament;

Or. en

Predlog spremembe 148
Jordi Cañas

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. ugotavlja, da je evropski enotni trg 
največji povezani trg na svetu, ki je od 
svojega začetka realni BDP na prebivalca 
dvignil za 12–22 %; poudarja, da 
pandemija COVID-19 močno vpliva na 
gospodarstvo ter spodkopava prosti pretok 
storitev in prosto gibanje delavcev; 
poudarja potrebo po evropski agendi za 
delo na daljavo, ki bi določila minimalne 
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in jasne standarde za delo na daljavo ter s 
tem zmanjšala negativne učinke na 
gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih 
mest ter zagotavila pravno varnost v vsej 
EU1a;
__________________
1a Služba Evropskega parlamenta za 
raziskave, „Single market and the 
pandemic: Impacts, EU action and 
recovery“ [Enotni trg in pandemija: 
vplivi, ukrepi EU in okrevanje], 
junij 2020.

Or. en

Predlog spremembe 149
Johan Danielsson, Alicia Homs Ginel, Heléne Fritzon

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poziva Komisijo, naj vidike zdravja 
in varnosti pri delu vključi kot bistvene 
elemente za krepitev enotnega trga na 
socialno trajnosten način in ustvari 
pošteno konkurenco na enotnem trgu; 
meni, da bi morala Komisija sprejeti nov 
in ambiciozen strateški okvir EU za 
zdravje in varnost pri delu, ki vključuje 
prizadevanja za popolno preprečevanje z 
delom povezanih smrti; in poziva 
Komisijo, naj še naprej določa zavezujoče 
mejne vrednosti za poklicno 
izpostavljenost rakotvornim snovem pri 
delu;

Or. en
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Predlog spremembe 150
Jessica Polfjärd

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poziva države članice, naj 
mobilnim delavcem zagotovijo ustrezne 
pogoje s poenostavitvijo usklajevanja 
storitev socialnega zavarovanja;

Or. en

Predlog spremembe 151
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3c. poudarja, da lahko države članice 
zakonito uporabijo razloge v javnem 
interesu za omejitev ali zmanjšanje 
opravljanja čezmejnih storitev, kot je 
odločilo Sodišče Evropske unije; opozarja 
v zvezi s tem, da to med drugim zajema 
varstvo potrošnikov ter cilje okoljske in 
socialne politike, zato teh razlogov ne bi 
smeli obravnavati kot omejevalne ukrepe 
za čezmejno opravljanje storitev, saj bi se 
lahko zaradi tega dodatno povečala 
pravna negotovost; poudarja, da načelo 
namembne države upošteva lokalne 
predpise, tudi predpise delovnega prava in 
iz kolektivnih pogodb; ponavlja, da so za 
varstvo potrošnikov, javnega interesa in 
pravne države lahko potrebni regulirani 
poklici; priznava, da se lahko z nekaterimi 
zahtevami, kot so ozemeljske omejitve in 
preverjanja gospodarskih potreb, 
ustvarjajo neupravičene ovire za čezmejno 
ustanavljanje;
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Or. en

Predlog spremembe 152
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3c. poudarja, da nujni razlogi v 
splošnem interesu, na katere se sklicujejo 
države članice, pogosto upravičujejo 
določbe o omejitvi dostopa do storitev ali 
izvajanja storitev, če so te določbe 
sorazmerne, kot potrjujejo številni primeri 
ustaljene sodne prakse Sodišča1a; 
ugotavlja, da številni nujni razlogi v 
splošnem interesu temeljijo na kakovosti 
in varstvu potrošnikov, upravičena 
izvzetja pa so nediskriminatorna, 
sorazmerna, ustrezna in namenska; 
poziva Komisijo, naj še naprej spremlja 
uspešnost držav članic pri prenosu in 
izvajanju zakonodaje ter naj skupaj z 
državami članicami, socialnimi partnerji 
in deležniki razvije pregledne in 
participativne ocene, ki bi morale temeljiti 
na kvantitativnih in tudi kvalitativnih 
merilih;
__________________
1a https://eur-
lex.europa.eu/search.html?typeOfCourtSt
atus=COURT_JUSTICE&DB_TYPE_CO
URT=COURT_JUSTICE&textScope0=ti-
te&qid=1591182297109&DTS_DOM=EU
_LAW&type=advanced〈=en&andText0=
%22Overriding%20reasons%20in%20the
%20public%20interest%22&SUBDOM_I
NIT=EU_CASE_LAW&DTS_SUBDOM=
EU_CASE_LAW

Or. en
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Predlog spremembe 153
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3c. poziva Komisijo, naj pripravi 
zakonodajni predlog, s katerim bo 
zagotovila, da je lahko podjetje, ki drugo 
podjetje pooblasti za opravljanje storitev v 
njegovem imenu, poleg ali namesto 
delodajalca odgovorno za plačilo vseh 
neporavnanih prejemkov in/ali prispevkov 
delavcev za splošne sklade ali institucije 
socialnih partnerjev, ki jih ureja 
zakonodaja ali kolektivna pogodba;

Or. en

Predlog spremembe 154
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3c. meni, da bi predlog Komisije o 
pregledu postopka uradnega obveščanja v 
zvezi s storitvami spodkopal zakonodajno 
pristojnost držav članic na področju 
storitev in da ni skladen z načelom 
subsidiarnosti; zato poziva Komisijo, naj 
svoj predlog umakne;

Or. en
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Predlog spremembe 155
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3c. opozarja, da bi lahko bilo brez 
nadaljnje reforme storitev ogroženo 
vračanje proizvodnje nazaj v EU, 
evropska podjetja pa morda ne bi imela 
trdne podlage za tekmovanje s svetovno 
konkurenco in zagotavljanje kakovostnih 
delovnih mest v EU;

Or. en

Predlog spremembe 156
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3c. poziva Komisijo, naj se bori proti 
navideznim družbam in neprijavljenemu 
delu, s čimer bi zagotovila, da svoboda 
opravljanja storitev ne bo povzročila 
socialnega dampinga ali nepoštene 
konkurence;

Or. en

Predlog spremembe 157
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 3 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3d. poziva Komisijo in države članice, 
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naj zagotovijo, da bodo storitve splošnega 
gospodarskega pomena, tudi socialne 
storitve splošnega pomena, zagotovljene v 
okviru univerzalnega dostopa, visoke 
kakovosti, cenovne dostopnosti in jasnih 
finančnih pravil; meni, da bi morala 
Komisija na podlagi člena 14 in Protokola 
št. 26 PDEU ter v skladu z njima sprejeti 
pobude na podlagi vseh razpoložljivih 
možnosti in ob upoštevanju načela 
subsidiarnosti zagotoviti, da se lahko 
storitve splošnega gospodarskega pomena 
in socialne storitve splošnega pomena 
izvajajo na ustrezni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 158
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele Bischoff, 
Manuel Pizarro

Osnutek mnenja
Odstavek 3 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3d. poziva Komisijo, naj opredeli vrzeli 
v varstvu in morebitni potrebni pregled 
Direktive 2008/104/ES o delu prek agencij 
za zagotavljanje začasnega dela, da bi 
zagotovila dostojne delovne in 
zaposlitvene pogoje za delavce, zaposlene 
pri agencijah za zagotavljanje začasnega 
dela, in pošteno konkurenco za agencije 
za zagotavljanje začasnega dela;

Or. en

Predlog spremembe 159
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Osnutek mnenja
Odstavek 3 d (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3d. poziva Komisijo in države članice, 
naj izboljšajo predpise EU in usklajevanje 
med nacionalnimi organi, da bi olajšale 
odkrivanje davčnih utaj; spodbuja 
Komisijo in države članice, naj predlagajo 
zavezujoč akcijski načrt za boj proti 
davčnim utajam;

Or. en

Predlog spremembe 160
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis

Osnutek mnenja
Odstavek 3 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3d. poziva države članice, naj 
prepovejo oddajo naročil podizvajalcem, 
da bodo delodajalci neposredno odgovorni 
za svoje delavce, zmanjšajo fluktuacijo 
delavcev na delovnih mestih, na katerih 
obstaja veliko tveganje za javno zdravje, 
in ustavijo uporabo prekarnih pogodb;

Or. en

Predlog spremembe 161
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Osnutek mnenja
Odstavek 3 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3d. spodbuja Komisijo, naj objavljene 
podatke dopolni z ustreznimi podatki iz 
informacijskega sistema za notranji trg, 
mreže SOLVIT, sistema ChAP in drugih 
ustreznih virov;
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Or. en

Predlog spremembe 162
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 3 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3e. poudarja, da je spodbujanje 
enotnega trga, vključno s prostim 
pretokom storitev in ljudi, bistveno za 
spoprijemanje z gospodarsko krizo, ki jo je 
povzročil COVID-19; poziva vse države 
članice, naj sprostijo nesorazmerne in 
neupravičene omejitve prostega gibanja 
na enotnem trgu.

Or. en


