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Pakeitimas 1
Evelyne Gebhardt, Sándor Rónai, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Marc Angel, Petra Kammerevert, Christel Schaldemose, Maria Grapini

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi aiškiai įvardytas Profesinių 
kvalifikacijų direktyvos tikslas – išnaudoti 
judumo ES viduje potencialą siekiant 
suderinti darbo rinkos poreikius ir 
įgūdžius visoje Sąjungoje, sudarant 
palankesnes sąlygas tam tikrų profesijų 
darbuotojams susirasti darbą skirtingose 
valstybėse narėse;

A. kadangi įvardytas Profesinių 
kvalifikacijų direktyvos tikslas – suteikti 
galimybę specialistams dirbti ir įsitvirtinti 
visoje Sąjungoje ir sudaryti palankesnes 
sąlygas tam tikrų profesijų darbuotojams 
susirasti darbą skirtingose valstybėse 
narėse;

Or. en

Pakeitimas 2
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Romana Tomc

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi Profesinių kvalifikacijų 
direktyva sudaromos geresnės darbuotojų 
judumo galimybės ES viduje, o Paslaugų 
direktyva įtvirtinamas laisvas paslaugų 
judėjimas, tačiau galima dar labiau 
padidinti ir plėtoti visapusišką bendrosios 
paslaugų ir specialistų rinkos potencialą 
ir pašalinti laisvam paslaugų ir specialistų 
judėjimui kylančias kliūtis;

Or. en

Pakeitimas 3
Rasmus Andresen
Verts/ALE frakcijos vardu
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Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi laisvas darbuotojų 
judėjimas yra pagrindinis Europos 
Sąjungos principas, visų piliečių teisė ir 
jis būtinas tinkamam vidaus rinkos 
veikimui; kadangi darbuotojų judumas 
turėtų būti ne tik laisvas, bet ir teisingas ir 
pagrįstas tvirtomis teisėmis, kad būtų 
sukurtos iš tiesų vienodos sąlygos;

Or. en

Pakeitimas 4
Dan-Ştefan Motreanu

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi skirtingi reglamentavimo 
pasirinkimai tiek Europos, tiek 
nacionaliniu lygmeniu, netobulas ir 
nepakankamas atitinkamų direktyvų 
perkėlimas į nacionalinę teisę, pernelyg 
griežti reikalavimai, aiškių taisyklių 
nebuvimas ir susiskaldymas neleidžia 
visapusiškai naudotis laisvu darbuotojų ir 
paslaugų judėjimu;

Or. en

Pakeitimas 5
Jordi Cañas

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi, siekiant remti visų 
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piliečių, įskaitant neįgaliuosius, judumą, 
mokymąsi visą gyvenimą ir karjeros 
galimybes visoje ES, svarbu tarpusavyje 
pripažinti įgūdžius ir kvalifikacijas ir taip 
prisidėti prie laisvo paslaugų judėjimo 
bendrojoje rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 6
Adam Bielan, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Dominik Tarczyński

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi Europos profesinė kortelė 
prisideda prie saugesnio specialistų 
judumo ir paprastesnio, spartesnio ir 
skaidresnio kvalifikacijų pripažinimo 
sistemos kūrimo;

Or. en

Pakeitimas 7
Sándor Rónai, Maria Grapini, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Christel Schaldemose, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi laisvas darbuotojų ir 
paslaugų judėjimas yra būtinas gerai 
veikiančiai bendrajai rinkai;

Or. en

Pakeitimas 8
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Romana Tomc
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Nuomonės projektas
A b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ab. kadangi COVID-19 krizė sukėlė 
precedento neturinčią ekonomikos krizę, 
todėl viso bendrosios rinkos potencialo 
išnaudojimas, taip pat laisvo darbuotojų ir 
paslaugų judėjimo didinimas visapusiškai 
naudojantis profesinių kvalifikacijų 
tarpusavio pripažinimu ir laisve teikti 
paslaugas pagal Paslaugų direktyvą, gali 
sudaryti geresnes sąlygas ekonomikos 
gaivinimo procesui ir po krizės grąžinti 
ekonomiką į senas vėžes;

Or. en

Pakeitimas 9
Dan-Ştefan Motreanu

Nuomonės projektas
A b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ab. kadangi Taryba priėmė 
rekomendaciją dėl suderinto požiūrio į 
laisvo judėjimo apribojimus, reaguojant į 
COVID-19 pandemiją, kuria siekiama 
didinti laisvo piliečių ir įmonių judėjimo 
visoje ES skaidrumą ir nuspėjamumą; 

Or. en

Pakeitimas 10
Sándor Rónai, Maria Grapini, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Christel Schaldemose, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Nuomonės projektas
A b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

Ab. kadangi Paslaugų direktyvoje, 
Profesinių kvalifikacijų direktyvoje ir 
Proporcingumo patikros direktyvoje 
išdėstytos nuostatos, kuriomis 
užtikrinamas tinkamas vidaus rinkos 
veikimas, kartu užtikrinant darbuotojų ir 
vartotojų aukšto lygio apsaugą;

Or. en

Pakeitimas 11
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Dan-Ştefan Motreanu, Romana Tomc

Nuomonės projektas
A c konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ac. kadangi skirtingi reglamentavimo 
pasirinkimai tiek Europos, tiek 
nacionaliniu lygmeniu, netobulas ir 
nepakankamas atitinkamų direktyvų 
perkėlimas į nacionalinę teisę, pernelyg 
griežti reikalavimai, aiškių taisyklių 
nebuvimas ir susiskaldymas neleidžia 
visapusiškai naudotis laisvu darbuotojų ir 
paslaugų judėjimu;

Or. en

Pakeitimas 12
Sándor Rónai, Maria Grapini, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Christel Schaldemose, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Nuomonės projektas
A c konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ac. kadangi bendroji rinka, kurioje 
taikomi aukšti socialiniai ir aplinkos 
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apsaugos standartai, teikiamos kokybiškos 
paslaugos ir vyksta sąžininga 
konkurencija, atitinka visų 
suinteresuotųjų subjektų interesus;

Or. en

Pakeitimas 13
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Dan-Ştefan Motreanu, Romana Tomc

Nuomonės projektas
A d konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ad. kadangi 2020 m. kovo mėn. 
Komisija paskelbė laisvo darbuotojų 
judėjimo per COVID-19 protrūkį 
užtikrinimo gaires, kuriose išdėstyti 
integruoto požiūrio į veiksmingą vidaus 
rinkų valdymą principai, kuriais siekiama 
apsaugoti visuomenės sveikatą ir kartu 
išsaugoti vidaus rinkos vientisumą;

Or. en

Pakeitimas 14
Sándor Rónai, Maria Grapini, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Christel Schaldemose, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Nuomonės projektas
A d konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ad. kadangi ekonomikos gaivinimas 
po COVID-19 pandemijos sukeltos krizės 
turi atitikti Komunikate dėl Europos 
žaliojo kurso nustatytas gaires ir neturėtų 
kenkti socialinėms ar darbuotojų teisėms;

Or. en
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Pakeitimas 15
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Romana Tomc

Nuomonės projektas
A e konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ae. kadangi Taryba priėmė 
rekomendaciją dėl suderinto požiūrio į 
laisvo judėjimo apribojimus, reaguojant į 
COVID-19 pandemiją, kuria siekiama 
didinti laisvo piliečių ir įmonių judėjimo 
visoje ES skaidrumą ir nuspėjamumą;

Or. en

Pakeitimas 16
Rasmus Andresen
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad vykstant dabartinei 
sveikatos krizei laisvas sveikatos paslaugų 
srities darbuotojų judėjimas aiškiai parodo 
Profesinių kvalifikacijų direktyvos naudą;

1. pabrėžia, kad vykstant dabartinei 
sveikatos krizei laisvas ne tik sveikatos 
paslaugų srities darbuotojų judėjimas 
aiškiai parodo laisvo darbuotojų judėjimo 
visoje ES naudą, ir ragina tinkamai remti 
šį laisvą judėjimą suteikiant teises 
apsaugoti savo darbo sąlygas, sveikatą ir 
saugą, ypač kalbant apie sezoninius ir 
tarpvalstybinius darbuotojus; be to, 
pabrėžia, kad reikia laikytis galiojančių 
teisės aktų, susijusių su galimybe naudotis 
socialinėmis teisėmis, pvz., socialiniu 
draudimu, įskaitant jų eksportą, kai 
darbuotojai naudojasi savo laisvo 
judėjimo teisėmis;

Or. en
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Pakeitimas 17
Adam Bielan, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Dominik Tarczyński

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad vykstant dabartinei 
sveikatos krizei laisvas sveikatos paslaugų 
srities darbuotojų judėjimas aiškiai parodo 
Profesinių kvalifikacijų direktyvos naudą;

1. pabrėžia, kad vykstant dabartinei 
sveikatos krizei laisvas sveikatos paslaugų 
srities darbuotojų judėjimas aiškiai parodo 
Profesinių kvalifikacijų direktyvos naudą, 
visų pirma atsižvelgiant į jos 
skaitmeninius aspektus ir įrodytą 
veiksmingumą sudarant geresnes sąlygas 
darbuotojų judumui1a; ragina išplėsti 
profesijų, kurios galėtų būti 
reglamentuojamos pagal Europos 
profesinės kortelės sistemą, sąrašą, kad 
būtų užtikrintas greitas ir ne toks 
sudėtingas būdas pripažinti Europos 
darbuotojų kvalifikacijas;
__________________
1a M. Koumenta ir M. Pagliero, Profesijų 
reglamentavimo ES paplitimas ir poveikis 
darbo rinkai, 2016 m., p. 88.

Or. en

Pakeitimas 18
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Romana Tomc

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad vykstant dabartinei 
sveikatos krizei laisvas sveikatos paslaugų 
srities darbuotojų judėjimas aiškiai parodo 
Profesinių kvalifikacijų direktyvos naudą;

1. pabrėžia, kad vykstant dabartinei 
sveikatos krizei laisvas sveikatos paslaugų 
srities darbuotojų judėjimas aiškiai parodo 
Profesinių kvalifikacijų direktyvos naudą; 
primena, kad Profesinių kvalifikacijų 
direktyvos tikslas – sudaryti geresnes 
sąlygas specialistams teikti paslaugas 
visoje Europoje, kartu užtikrinant didesnę 
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vartotojų ir piliečių apsaugą, nes tai itin 
svarbu vykstant dėl pandemijos kilusiai 
krizei;

Or. en

Pakeitimas 19
Kateřina Konečná

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad vykstant dabartinei 
sveikatos krizei laisvas sveikatos paslaugų 
srities darbuotojų judėjimas aiškiai parodo 
Profesinių kvalifikacijų direktyvos naudą;

1. pabrėžia, kad vykstant dabartinei 
sveikatos krizei laisvas sveikatos paslaugų 
srities darbuotojų judėjimas aiškiai parodo 
Profesinių kvalifikacijų direktyvos naudą; 
kadangi kilus dabartinei krizei kartu 
atkreiptas dėmesys į dabartinius 
komandiruotų darbuotojų apsaugos 
trūkumus paslaugų teikimo sistemoje ir 
šie trūkumai padidėjo;

Or. en

Pakeitimas 20
Maria Grapini

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad vykstant dabartinei 
sveikatos krizei laisvas sveikatos paslaugų 
srities darbuotojų judėjimas aiškiai parodo 
Profesinių kvalifikacijų direktyvos naudą;

1. pabrėžia, kad vykstant dabartinei 
sveikatos krizei laisvas sveikatos paslaugų 
srities darbuotojų judėjimas aiškiai parodo 
Profesinių kvalifikacijų direktyvos naudą, 
ir kartu atkreipia dėmesį į šios tvarkos 
trūkumus;

Or. ro
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Pakeitimas 21
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Romana Tomc

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, koks svarbus laisvas 
darbuotojų ir paslaugų judėjimas tam, 
kad būtų įveiktas ekonomikos nuosmukis 
ir padidėjęs nedarbo lygis, kurį sukėlė 
COVID-19 pandemija, pakartoja, kad 
labai svarbu toliau naikinti bendrojoje 
rinkoje esančias kliūtis tam, kad būtų 
visapusiškai išnaudotos jos galimybės; 
apgailestauja dėl to, kad Komisijos 
pasiūlytame Ekonomikos gaivinimo plane 
trūksta užmojų dėl darbuotojų ir paslaugų 
judėjimo ir visiškai nepripažįstama šio 
plano, kaip ekonomikos gaivinimo 
priemonės, svarba;

Or. en

Pakeitimas 22
Rasmus Andresen
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad naujausi tam tikrų 
valstybių narių sprendimai, susiję su 
COVID-19 pandemija, dėl kelionių 
apribojimų krizės sukėlė netikrumą tiek 
piliečiams, tiek įmonėms, visų pirma 
tarpvalstybiniams darbuotojams; todėl 
ragina Komisiją ir valstybes nares 
suderinti tokias priemones, kad būtų 
pasirengta būsimoms bangoms ir 
užtikrintas saugus darbuotojų judumas;

Or. en
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Pakeitimas 23
Jordi Cañas

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad reikia užtikrinti 
visapusišką ir veiksmingą ES laisvo 
darbuotojų ir paslaugų judėjimo taisyklių 
taikymą, atsižvelgiant į COVID-19 
pandemiją, kad būtų saugomos tiek 
įmonės, tiek vartotojai, ir skatinti 
inovacijas ir konkurencingumą, taikant 
teisingas ir suderintas sąlygas, laikantis 
bendrosios rinkos principų;

Or. en

Pakeitimas 24
Adam Bielan, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Dominik Tarczyński

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad, kai įmanoma, 
reikėtų užtikrinti nepertraukiamą 
sveikatos priežiūros specialistų ir 
slaugytojų judumą, atsižvelgiant į 
COVID-19 pandemiją ir būsimus 
demografinius sunkumus;

Or. en

Pakeitimas 25
Rasmus Andresen
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. palankiai vertina Komisijos 
pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto, kuriuo gali būti remiama 
ES bendroji rinka, visų pirma paslaugų 
sektoriuje, ir sudaryta galimybė taikyti 
vienodas sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 26
Kateřina Konečná

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. apgailestauja, kad nepakankamas 
galiojančių teisės aktų įgyvendinimas 
nacionaliniu lygmeniu ir toliau labai trukdo 
laisvam darbuotojų judumui ES viduje, o 
tai kenkia ir patiems darbuotojams, ir visai 
Europos ekonomikai;

2. apgailestauja, kad nepakankamas 
galiojančių teisės aktų įgyvendinimas 
nacionaliniu lygmeniu ir toliau labai trukdo 
laisvam darbuotojų judumui ir veiksmingai 
jų teisių apsaugai ES viduje, o tai kenkia ir 
patiems darbuotojams, ir visai Europos 
ekonomikai; vis dėlto pabrėžia, kad laisvas 
darbuotojų judėjimas turi būti 
pasirinkimas, o ne ekonominio spaudimo 
rezultatas;

Or. en

Pakeitimas 27
Sándor Rónai, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. apgailestauja, kad nepakankamas 
galiojančių teisės aktų įgyvendinimas 
nacionaliniu lygmeniu ir toliau labai 

2. pabrėžia, kad darbuotojai turi 
galimybę laisvai judėti visoje Sąjungoje; 
vis dėlto apgailestauja, kad nepakankamas 
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trukdo laisvam darbuotojų judumui ES 
viduje, o tai kenkia ir patiems 
darbuotojams, ir visai Europos 
ekonomikai;

galiojančių teisės aktų įgyvendinimas ir 
vykdymo užtikrinimas nacionaliniu 
lygmeniu ir toliau daro neigiamą įtaką 
laisvam darbuotojų judumui ES viduje ir 
visai Europos ekonomikai;

Or. en

Pakeitimas 28
Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. apgailestauja, kad nepakankamas 
galiojančių teisės aktų įgyvendinimas 
nacionaliniu lygmeniu ir toliau labai 
trukdo laisvam darbuotojų judumui ES 
viduje, o tai kenkia ir patiems 
darbuotojams, ir visai Europos 
ekonomikai;

2. apgailestauja, kad nevisiškas 
galiojančių teisės aktų įgyvendinimas 
nacionaliniu lygmeniu ir toliau trukdo 
laisvam darbuotojų judumui ES viduje;

Or. en

Pakeitimas 29
Rasmus Andresen
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. apgailestauja, kad nepakankamas 
galiojančių teisės aktų įgyvendinimas 
nacionaliniu lygmeniu ir toliau labai 
trukdo laisvam darbuotojų judumui ES 
viduje, o tai kenkia ir patiems 
darbuotojams, ir visai Europos 
ekonomikai;

2. ragina valstybes nares visapusiškai 
įgyvendinti ir geriau užtikrinti galiojančių 
teisės aktų vykdymą, siekiant užtikrinti 
laisvą darbuotojų judumą ES viduje, kuris 
bus naudingas darbuotojams, piliečiams ir 
visai Europos ekonomikai;

Or. en
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Pakeitimas 30
Adam Bielan, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Dominik Tarczyński

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. apgailestauja, kad nepakankamas 
galiojančių teisės aktų įgyvendinimas 
nacionaliniu lygmeniu ir toliau labai trukdo 
laisvam darbuotojų judumui ES viduje, o 
tai kenkia ir patiems darbuotojams, ir visai 
Europos ekonomikai;

2. apgailestauja, kad nepakankamas 
galiojančių teisės aktų įgyvendinimas 
nacionaliniu lygmeniu ir toliau labai trukdo 
laisvam darbuotojų judumui ES viduje, o 
tai kenkia ir patiems darbuotojams, ir visai 
Europos ekonomikai; primygtinai ragina 
valstybes nares nevykdyti perteklinio 
reglamentavimo siekiant apsaugoti savo 
rinkas nuo sąžiningos konkurencijos; 
nurodo, kad valstybėms narėms stinga 
suderinto ES teisės aktų aiškinimo, pvz., 
kalbant apie persvarstytą Darbuotojų 
komandiravimo direktyvą 2018/957/ES, ir 
dėl to įvairiose valstybėse narėse 
paslaugas teikiančioms įmonėms trūksta 
teisinio aiškumo ir užkraunama 
biurokratinė našta;

Or. en

Pakeitimas 31
Maria Grapini

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. apgailestauja, kad nepakankamas 
galiojančių teisės aktų įgyvendinimas 
nacionaliniu lygmeniu ir toliau labai trukdo 
laisvam darbuotojų judumui ES viduje, o 
tai kenkia ir patiems darbuotojams, ir visai 
Europos ekonomikai;

2. apgailestauja, kad nepakankamas 
galiojančių teisės aktų įgyvendinimas 
nacionaliniu lygmeniu ir toliau labai trukdo 
laisvam darbuotojų judumui ES viduje, o 
tai kenkia ir patiems darbuotojams, ir visai 
Europos ekonomikai, ir nurodo, kad 
skirtingai elgiamasi su tą patį darbą 
dirbančiais ir tas pačias pareigas 
turinčiais darbuotojais;
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Or. ro

Pakeitimas 32
Andreas Schwab, Krzysztof Hetman

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. apgailestauja, kad nepakankamas 
galiojančių teisės aktų įgyvendinimas 
nacionaliniu lygmeniu ir toliau labai trukdo 
laisvam darbuotojų judumui ES viduje, o 
tai kenkia ir patiems darbuotojams, ir visai 
Europos ekonomikai;

2. apgailestauja, kad nepakankamas 
galiojančių teisės aktų įgyvendinimas 
nacionaliniu lygmeniu ir toliau labai trukdo 
laisvam darbuotojų judumui ES viduje, o 
tai kenkia ir patiems darbuotojams, ir visai 
Europos ekonomikai, taip pat ragina 
Europos Komisiją prireikus pradėti 
pažeidimo nagrinėjimo procedūras;

Or. en

Pakeitimas 33
Jordi Cañas

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. primena, kad Europos profesinė 
kortelė pagal ES teisės aktus1a įvesta 
siekiant sumažinti administracinę 
pripažinimo naštą ir toliau gerinti tam 
tikrų profesijų kvalifikacijų pripažinimo 
sistemą; atkreipia dėmesį į jos veiksmingą 
vaidmenį didinant specialistų judumą 
valstybėse narėse1b ir mano, kad Komisija 
turėtų įvertinti galimybę išplėsti Europos 
profesinės kortelės naudojimą, kad būtų 
kovojama su esamomis nepagrįstomis 
kliūtimis, dėl kurių piliečiai netenka 
darbų, vartotojai netenka galimybės 
pasirinkti, o verslininkai – galimybių 
bendrojoje rinkoje;
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__________________
1a 2005 m. spalio 7 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva, iš dalies pakeista 
2013 m. lapkričio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2013/55/ES.
1b Komisijos ataskaita Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui dėl tam 
tikrų naujų reikalavimų, nustatytų 
2013 m. lapkričio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2013/55/ES, kuria iš dalies keičiama 
Direktyva 2005/36/EB dėl profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo ir Reglamentas 
(ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio 
bendradarbiavimo per Vidaus rinkos 
informacijos sistemą (IMI 
reglamentas),(SWD(2020)79 final), 
įgyvendinimo.

Or. en

Pakeitimas 34
Clara Ponsatí Obiols

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. apgailestauja dėl to, kad ES viduje 
judantiems darbuotojams, kuriems 
taikomos taisyklės dėl socialinio draudimo 
koordinavimo, kyla didelių 
administracinių kliūčių ir sunkumų, pvz., 
neužtikrintumas dėl jų įmokų ir teisių, 
taip pat nepakankamas institucijų 
keitimasis duomenimis ir veiksmų 
suderinimas, darantys įtaką laisvam 
darbuotojų judumui; ragina valstybes 
nares didinti administracinį 
kompetentingų valdžios institucijų ir 
Komisijos bendradarbiavimą, kad būtų 
skatinamas ir remiamas toks 
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bendradarbiavimas; taip pat ragina 
peržiūrėti ir atnaujinti taisykles dėl 
socialinio draudimo koordinavimo;

Or. en

Pakeitimas 35
Adam Bielan, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Dominik Tarczyński

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. apgailestauja dėl nepakankamo 
informacijos, susijusius su paslaugų 
judumu, prieinamumo; pabrėžia, kad 
bendrose oficialiose nacionalinėse 
svetainėse teikiama informacija dažnai 
pateikiama vos keliomis kalbomis, o jos 
aprėptis – ribota; pabrėžia, kad itin 
sudėtinga gauti informacijos apie vietos 
lygmeniu sudarytas kolektyvines sutartis; 
ragina atitinkamas Europos ir 
nacionalines valdžios institucijas imtis 
reikiamų priemonių, kuriomis būtų 
siekiama priimti bendrų oficialių 
nacionalinių svetainių modelį ir užtikrinti 
jų suderinamumą su DVT, kad 
skirtingoms valstybėms narėms būtų 
sudarytos geresnės sąlygos susipažinti su 
informacija;

Or. en

Pakeitimas 36
Evelyne Gebhardt, Sándor Rónai, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Petra Kammerevert, Marc Angel, Christel Schaldemose, Maria Grapini

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. apgailestauja, kad Europos 
Komisija neišnaudoja viso iniciatyvų, pvz., 
Profesinių kvalifikacijų direktyvoje 
numatytos Europos profesinės kortelės, 
potencialo; todėl ragina Europos 
Komisiją Europos profesinę kortelę taikyti 
daugiau profesijų, nes ji specialistams, 
norintiems laikinai arba visą laiką nori 
dirbti kitoje valstybėje narėje, suteikia 
naudingą galimybę;

Or. en

Pakeitimas 37
Sándor Rónai, Maria Grapini, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Christel Schaldemose, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. primena, kad reglamentuojamos 
profesijos sudaro ne daugiau kaip 
22 proc. ES darbo jėgos ir apima daugybę 
svarbių sektorių, kaip antai sveikatos ir 
socialinių paslaugų, verslo paslaugų, 
statybos, tinklo paslaugų, transporto, 
turizmo, nekilnojamojo turto, viešųjų 
paslaugų ir švietimo sektorius1a;
__________________
1a A8-0401/2017.

Or. en

Pakeitimas 38
Sándor Rónai, Andreas Schieder, Christel Schaldemose, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad, nors tam tikrų 
profesijų reglamentavimas priklauso 
valstybių narių kompetencijai, jos turi 
laikytis nediskriminavimo ir 
proporcingumo principų ribų, kaip aiškiai 
nustatyta Proporcingumo patikros 
direktyvoje;

3. pabrėžia, kad profesijų 
reglamentavimas dažnai būtinas norint 
apsaugoti viešojo intereso tikslus, pvz., 
visuomenės saugumo, visuomenės 
sveikatos, vartotojų apsaugos arba 
aplinkos apsaugos tikslus, o ateityje 
neturėtų būti siekiama panaikinti 
profesijų reglamentavimo ES lygmeniu; 
vis dėlto primena, kad reglamentavimas 
turi būti sąžiningas specialistams ir juo 
turi būti sudaromos sąlygos judumui ES 
viduje, valstybės narės turi laikytis 
nediskriminavimo ir proporcingumo 
principų ribų ir skaidriai pranešti apie 
taikomą reglamentavimą, kaip aiškiai 
nustatyta Proporcingumo patikros 
direktyvoje; ragina valstybes nares keistis 
informacija su kitomis valstybėmis 
narėmis į Direktyvą įtrauktais klausimais;

Or. en

Pakeitimas 39
Maria Grapini

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad, nors tam tikrų 
profesijų reglamentavimas priklauso 
valstybių narių kompetencijai, jos turi 
laikytis nediskriminavimo ir 
proporcingumo principų ribų, kaip aiškiai 
nustatyta Proporcingumo patikros 
direktyvoje;

3. pabrėžia, kad, nors tam tikrų 
profesijų reglamentavimas priklauso 
valstybių narių kompetencijai, jos turi 
laikytis nediskriminavimo dėl lyties, 
religijos, rasės, etninės kilmės ir amžiaus 
ir proporcingumo principų ribų, kaip 
aiškiai nustatyta Proporcingumo patikros 
direktyvoje;

Or. ro
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Pakeitimas 40
Rasmus Andresen
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad, nors tam tikrų 
profesijų reglamentavimas priklauso 
valstybių narių kompetencijai, jos turi 
laikytis nediskriminavimo ir 
proporcingumo principų ribų, kaip aiškiai 
nustatyta Proporcingumo patikros 
direktyvoje;

3. pabrėžia, kad norint ginti viešąjį 
interesą ir apsaugoti darbuotojus ir 
vartotojus gali reikėti ir būtų pagrįsta 
parengti profesijų mokymosi ir profesinės 
veiklos vykdymo reglamentavimo 
taisykles;

Or. en

Pakeitimas 41
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Dan-Ştefan Motreanu, Romana Tomc

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad, nors tam tikrų 
profesijų reglamentavimas priklauso 
valstybių narių kompetencijai, jos turi 
laikytis nediskriminavimo ir 
proporcingumo principų ribų, kaip aiškiai 
nustatyta Proporcingumo patikros 
direktyvoje;

3. pabrėžia, kad, nors tam tikrų 
profesijų reglamentavimas priklauso 
valstybių narių kompetencijai, jos turi 
laikytis nediskriminavimo ir 
proporcingumo principų ribų, kaip aiškiai 
nustatyta Proporcingumo patikros 
direktyvoje; ragina Komisiją teikti 
valstybėms narėms struktūrinę pagalbą ir 
rekomendacijas, kaip atlikti naujo 
nacionalinio paslaugų reglamentavimo 
ex ante proporcingumo vertinimus pagal 
Proporcingumo patikros direktyvą;

Or. en

Pakeitimas 42
Dan-Ştefan Motreanu
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Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad, nors tam tikrų 
profesijų reglamentavimas priklauso 
valstybių narių kompetencijai, jos turi 
laikytis nediskriminavimo ir 
proporcingumo principų ribų, kaip aiškiai 
nustatyta Proporcingumo patikros 
direktyvoje;

3. pabrėžia, kad, nors tam tikrų 
profesijų reglamentavimas priklauso 
valstybių narių kompetencijai, jos turi 
laikytis nediskriminavimo ir 
proporcingumo principų ribų, kaip aiškiai 
nustatyta Proporcingumo patikros 
direktyvoje; ragina Komisiją teikti 
valstybėms narėms struktūrinę pagalbą ir 
rekomendacijas, kaip atlikti naujo 
nacionalinio paslaugų reglamentavimo 
ex ante proporcingumo vertinimus pagal 
Proporcingumo patikros direktyvą;

Or. en

Pakeitimas 43
Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad, nors tam tikrų 
profesijų reglamentavimas priklauso 
valstybių narių kompetencijai, jos turi 
laikytis nediskriminavimo ir 
proporcingumo principų ribų, kaip aiškiai 
nustatyta Proporcingumo patikros 
direktyvoje;

3. pabrėžia, kad, nors tam tikrų 
profesijų reglamentavimas priklauso 
valstybių narių kompetencijai, jos turi 
laikytis nediskriminavimo ir 
proporcingumo principų ribų, kaip aiškiai 
nustatyta Proporcingumo patikros 
direktyvoje; apgailestauja, kad 
proporcingumo vertinimas retai 
atliekamas; ragina Komisiją tiksliau 
apibrėžti proporcingumo sąvoką ir 
valstybėms narėms pateikti praktines jos 
taikymo gaires;

Or. en
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Pakeitimas 44
Kateřina Konečná

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad, nors tam tikrų 
profesijų reglamentavimas priklauso 
valstybių narių kompetencijai, jos turi 
laikytis nediskriminavimo ir 
proporcingumo principų ribų, kaip aiškiai 
nustatyta Proporcingumo patikros 
direktyvoje;

3. pabrėžia, kad, nors tam tikrų 
profesijų reglamentavimas priklauso 
valstybių narių kompetencijai, jos turi 
laikytis nediskriminavimo ir 
proporcingumo principų ribų, kaip aiškiai 
nustatyta Proporcingumo patikros 
direktyvoje, kartu taip pat atsižvelgiant į 
viešojo intereso tikslais grindžiamą 
reglamentavimą;

Or. en

Pakeitimas 45
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Dan-Ştefan Motreanu, Romana Tomc

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina valstybes nares kuo 
greičiau sumažinti biurokratines kliūtis, 
kad būtų įmanoma elektroniniu būdu 
gauti dokumentus, kurie reikalingi 
tarpvalstybinėms paslaugoms teikti, taip 
pat sudaryti geresnes sąlygas 
reglamentuojamų profesijų darbuotojams 
vykdyti tarpvalstybinę veiklą;

Or. en

Pakeitimas 46
Dan-Ştefan Motreanu

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina valstybes nares kuo 
greičiau sumažinti biurokratines kliūtis, 
kad būtų įmanoma elektroniniu būdu 
gauti dokumentus, kurie reikalingi 
tarpvalstybinėms paslaugoms teikti, taip 
pat sudaryti geresnes sąlygas 
reglamentuojamų profesijų darbuotojams 
vykdyti tarpvalstybinę veiklą; 

Or. en

Pakeitimas 47
Sándor Rónai, Maria Grapini, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Christel Schaldemose, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad nors tam tikri 
aspektai vis dar priklauso valstybių narių 
kompetencijai, Sąjunga atsakinga už kovą 
su socialiniu dempingu ir praktika, kurie 
galėtų turėtų neigiamų padarinių 
darbuotojų socialinei apsaugai;

Or. en

Pakeitimas 48
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Dan-Ştefan Motreanu, Romana Tomc

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. atsižvelgia į tai, kad Profesinių 
kvalifikacijų direktyvos įkvėptas 
suderinimas buvo naudingas ir kai kurių 
kitų profesijų atveju; be to, skelbia, kad 
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valstybės narės turėtų persvarstyti ir 
suderinti taisykles, kuriomis 
reglamentuojami su konkrečia veikla ar 
profesijomis susiję jų įgijimo ir vykdymo 
reikalavimai;

Or. en

Pakeitimas 49
Dan-Ştefan Motreanu

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. atsižvelgia į tai, kad Profesinių 
kvalifikacijų direktyvos įkvėptas 
suderinimas buvo naudingas ir kai kurių 
kitų profesijų atveju; be to, skelbia, kad 
valstybės narės turėtų persvarstyti ir 
suderinti taisykles, kuriomis 
reglamentuojami su konkrečia veikla ar 
profesijomis susiję jų įgijimo ir vykdymo 
reikalavimai;

Or. en

Pakeitimas 50
Sándor Rónai, Maria Grapini, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc 
Angel, Evelyne Gebhardt

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. smerkia kai kurių bendrovių, 
kurios naudojasi tuo, kad tam tikrose 
valstybėse narėse vidutinis darbo 
užmokestis yra mažesnis, praktiką, nes 
darbo užmokestis – svarbus darbo sąlygų 
aspektas;

Or. en
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Pakeitimas 51
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Dan-Ştefan Motreanu, Romana Tomc

Nuomonės projektas
3 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3c. pabrėžia, kad, remiantis 2020 m. 
Vidaus rinkos rezultatų suvestine, reikia 
toliau gerinti padėtį, visų pirma profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo srityje, kad būtų 
užtikrintas laisvas specialistų judėjimas;

Or. en

Pakeitimas 52
Dan-Ştefan Motreanu

Nuomonės projektas
3 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3c. pabrėžia, kad, remiantis 2020 m. 
Vidaus rinkos rezultatų suvestine, reikia 
toliau gerinti padėtį, visų pirma profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo srityje, kad būtų 
užtikrintas laisvas specialistų judėjimas;

Or. en

Pakeitimas 53
Evelyne Gebhardt, Sándor Rónai, Andreas Schieder, Petra Kammerevert, Christel 
Schaldemose

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad Paslaugų direktyva ir 4. primena, kad Paslaugų direktyva 
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Profesinių kvalifikacijų direktyva remiasi 
abipusio pripažinimo principu, kad būtų 
sudarytos palankesnės sąlygos laisvam 
paslaugų judėjimui; ragina valstybes nares 
išplėsti abipusio pripažinimo taikymą, kad 
jis apimtų daugiau švietimo lygių, ir kuo 
greičiau patobulinti reikiamas procedūras 
arba nustatyti naujas;

remiasi kelionės tikslo šalies principu ir ja 
siekiama užtikrinti aukštos kokybės 
paslaugų teikimą, todėl valstybės narėms 
netrukdoma taikyti reikiamų reikalavimų, 
susijusių su paslaugų teikimu, o 
Profesinių kvalifikacijų direktyva remiasi 
abipusio pripažinimo principu, kad būtų 
sudarytos palankesnės sąlygos laisvam 
specialistų judėjimui; ragina valstybes 
nares išplėsti abipusio pripažinimo 
taikymą, kad jis apimtų daugiau švietimo 
lygių, ir kuo greičiau patobulinti reikiamas 
procedūras arba nustatyti naujas;

Or. en

Pakeitimas 54
Adam Bielan, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Dominik Tarczyński

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad Paslaugų direktyva ir 
Profesinių kvalifikacijų direktyva remiasi 
abipusio pripažinimo principu, kad būtų 
sudarytos palankesnės sąlygos laisvam 
paslaugų judėjimui; ragina valstybes nares 
išplėsti abipusio pripažinimo taikymą, kad 
jis apimtų daugiau švietimo lygių, ir kuo 
greičiau patobulinti reikiamas procedūras 
arba nustatyti naujas;

4. primena, kad Profesinių 
kvalifikacijų direktyva remiasi abipusio 
pripažinimo principu, kad būtų sudarytos 
palankesnės sąlygos laisvam paslaugų 
judėjimui, ir rekomenduoja šį principą 
taip pat taikyti Paslaugų direktyvai; mano, 
kad nuolatinis Profesinių kvalifikacijų 
direktyvos V priedo, kuriame išvardytos 
minimaliuosius reikalavimus 
atitinkančios kvalifikacijos, atnaujinimas 
galėtų teikti papildomą naudą 
specialistams Europoje; ragina valstybes 
nares išplėsti abipusio pripažinimo 
taikymą, kad jis apimtų daugiau švietimo 
lygių, ir kuo greičiau patobulinti reikiamas 
procedūras arba nustatyti naujas;

Or. en

Pakeitimas 55
Christel Schaldemose
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Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad Paslaugų direktyva ir 
Profesinių kvalifikacijų direktyva remiasi 
abipusio pripažinimo principu, kad būtų 
sudarytos palankesnės sąlygos laisvam 
paslaugų judėjimui; ragina valstybes nares 
išplėsti abipusio pripažinimo taikymą, kad 
jis apimtų daugiau švietimo lygių, ir kuo 
greičiau patobulinti reikiamas procedūras 
arba nustatyti naujas;

4. primena, kad Paslaugų direktyva ir 
Profesinių kvalifikacijų direktyva remiasi 
abipusio pripažinimo principu, kad būtų 
sudarytos palankesnės sąlygos laisvam 
paslaugų judėjimui; ragina valstybes nares 
išnagrinėti galimybes išplėsti abipusio 
pripažinimo taikymą, kad jis apimtų 
daugiau švietimo lygių nemažinant 
nacionalinių švietimo reikalavimų, ir kuo 
greičiau patobulinti reikiamas procedūras 
arba nustatyti naujas;

Or. en

Pakeitimas 56
Kateřina Konečná

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad Paslaugų direktyva ir 
Profesinių kvalifikacijų direktyva remiasi 
abipusio pripažinimo principu, kad būtų 
sudarytos palankesnės sąlygos laisvam 
paslaugų judėjimui; ragina valstybes 
nares išplėsti abipusio pripažinimo 
taikymą, kad jis apimtų daugiau švietimo 
lygių, ir kuo greičiau patobulinti 
reikiamas procedūras arba nustatyti 
naujas;

4. primena, kad Paslaugų direktyva ir 
Profesinių kvalifikacijų direktyva remiasi 
vienodo požiūrio principu ir 
diskriminacijos dėl pilietybės draudimu; 
kadangi Paslaugų direktyva valstybėms 
narėms suteikia galimybę apriboti 
paslaugų laisvę dėl viešosios politikos, 
viešojo saugumo, visuomenės sveikatos ir 
aplinkos apsaugos priežasčių;

Or. en

Pakeitimas 57
Maria Grapini
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Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad Paslaugų direktyva ir 
Profesinių kvalifikacijų direktyva remiasi 
abipusio pripažinimo principu, kad būtų 
sudarytos palankesnės sąlygos laisvam 
paslaugų judėjimui; ragina valstybes nares 
išplėsti abipusio pripažinimo taikymą, kad 
jis apimtų daugiau švietimo lygių, ir kuo 
greičiau patobulinti reikiamas procedūras 
arba nustatyti naujas;

4. primena, kad Paslaugų direktyva ir 
Profesinių kvalifikacijų direktyva remiasi 
abipusio pripažinimo principu, kad būtų 
sudarytos palankesnės sąlygos laisvam 
paslaugų judėjimui; ragina valstybes nares 
išplėsti abipusio pripažinimo taikymą, kad 
jis apimtų daugiau švietimo lygių, ir kuo 
greičiau patobulinti reikiamas procedūras 
arba nustatyti naujas ir apie jas pranešti;

Or. ro

Pakeitimas 58
Jordi Cañas

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad Paslaugų direktyva ir 
Profesinių kvalifikacijų direktyva remiasi 
abipusio pripažinimo principu, kad būtų 
sudarytos palankesnės sąlygos laisvam 
paslaugų judėjimui; ragina valstybes nares 
išplėsti abipusio pripažinimo taikymą, kad 
jis apimtų daugiau švietimo lygių, ir kuo 
greičiau patobulinti reikiamas procedūras 
arba nustatyti naujas;

4. primena, kad Paslaugų direktyva ir 
Profesinių kvalifikacijų direktyva remiasi 
abipusio pripažinimo principu, kad būtų 
sudarytos palankesnės sąlygos laisvam 
paslaugų judėjimui; ragina valstybes nares 
išplėsti abipusio pripažinimo taikymą, kad 
jis apimtų daugiau švietimo ir mokymo 
lygių, ir kuo greičiau patobulinti reikiamas 
procedūras arba nustatyti naujas;

Or. en

Pakeitimas 59
Clara Ponsatí Obiols

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad Paslaugų direktyva ir 
Profesinių kvalifikacijų direktyva remiasi 
abipusio pripažinimo principu, kad būtų 
sudarytos palankesnės sąlygos laisvam 
paslaugų judėjimui; ragina valstybes nares 
išplėsti abipusio pripažinimo taikymą, kad 
jis apimtų daugiau švietimo lygių, ir kuo 
greičiau patobulinti reikiamas procedūras 
arba nustatyti naujas;

4. primena, kad Paslaugų direktyva ir 
Profesinių kvalifikacijų direktyva remiasi 
abipusio pripažinimo principu, kad būtų 
sudarytos palankesnės sąlygos laisvam 
paslaugų judėjimui; ragina valstybes nares 
išplėsti abipusio pripažinimo taikymą, kad 
jis apimtų daugiau švietimo lygių, ir kuo 
greičiau patobulinti reikiamas procedūras 
arba nustatyti naujas; be to, ragina 
valstybes nares koordinuoti ir suderinti už 
ES ribų įgytų kvalifikacijų pripažinimą, 
kad šios kvalifikacijos visoje bendrojoje 
rinkoje būtų panašiai pripažįstamos;

Or. en

Pakeitimas 60
Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad Paslaugų direktyva ir 
Profesinių kvalifikacijų direktyva remiasi 
abipusio pripažinimo principu, kad būtų 
sudarytos palankesnės sąlygos laisvam 
paslaugų judėjimui; ragina valstybes nares 
išplėsti abipusio pripažinimo taikymą, kad 
jis apimtų daugiau švietimo lygių, ir kuo 
greičiau patobulinti reikiamas procedūras 
arba nustatyti naujas;

4. primena, kad Paslaugų direktyva ir 
Profesinių kvalifikacijų direktyva remiasi 
abipusio pripažinimo principu, kad būtų 
sudarytos palankesnės sąlygos laisvam 
paslaugų judėjimui; ragina valstybes nares 
išplėsti abipusio pripažinimo taikymą, kad 
jis apimtų daugiau švietimo lygių, ir kuo 
greičiau patobulinti reikiamas procedūras 
arba nustatyti naujas; primena, kad į 
Paslaugų direktyvą nebuvo įtrauktas 
kelionės tikslo šalies principas;

Or. en

Pakeitimas 61
Sándor Rónai, Maria Grapini, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Christel Schaldemose, Marc Angel, Evelyne Gebhardt



PE658.913v01-00 32/45 AM\1215391LT.docx

LT

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina Komisiją stiprinti 
bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis 
ir daugiau pastangų skirti įgyvendinimui, 
susijusiam ne tik su teisės aktu dėl laisvo 
judėjimo, bet ir su darbo sąlygomis ir 
darbuotojų sveikatos ir saugos apsauga, 
laikantis Europos socialinių teisių 
ramsčio;

Or. en

Pakeitimas 62
Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją visapusiškai 
užtikrinti galiojančių taisyklių vykdymą; 
ragina įvertinti alternatyvius problemų 
sprendimo mechanizmus ir greitai ir 
griežtai taikyti pažeidimo nagrinėjimo 
procedūras, kai tik nustatomi atitinkamų 
teisės aktų pažeidimai arba užkraunama 
neproporcinga našta;

5. ragina Komisiją neproporcingai 
neviršyti savo kompetencijos, ir, 
vadovaujantis subsidiarumo principu, 
suteikti valstybėms narėms vystymosi 
galimybių vykdant savo politiką ir 
priimant teisės aktus dėl laisvo darbuotojų 
ir paslaugų judėjimo; ragina įvertinti 
alternatyvius problemų sprendimo 
mechanizmus ir greitai ir griežtai taikyti 
pažeidimo nagrinėjimo procedūras, kai tik 
nustatomi atitinkamų teisės aktų 
pažeidimai arba užkraunama 
neproporcinga su reglamentavimu 
nesusijusi našta;

Or. en

Pakeitimas 63
Adam Bielan, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Dominik Tarczyński
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Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją visapusiškai 
užtikrinti galiojančių taisyklių vykdymą; 
ragina įvertinti alternatyvius problemų 
sprendimo mechanizmus ir greitai ir 
griežtai taikyti pažeidimo nagrinėjimo 
procedūras, kai tik nustatomi atitinkamų 
teisės aktų pažeidimai arba užkraunama 
neproporcinga našta;

5. ragina Komisiją visapusiškai 
užtikrinti galiojančių taisyklių vykdymą ir 
greitai priimti sprendimus dėl skundų, 
siekiant užtikrinti, kad galutiniam 
vartotojui kylantys sunkumai būtų greitai 
ir veiksmingai išspręsti; ragina įvertinti 
alternatyvius problemų sprendimo 
mechanizmus ir greitai ir griežtai taikyti 
pažeidimo nagrinėjimo procedūras, kai tik 
nustatomi atitinkamų teisės aktų 
pažeidimai arba užkraunama 
neproporcinga našta;

Or. en

Pakeitimas 64
Evelyne Gebhardt, Sándor Rónai, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Marc Angel, Petra Kammerevert, Christel Schaldemose, Maria Grapini

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją visapusiškai 
užtikrinti galiojančių taisyklių vykdymą; 
ragina įvertinti alternatyvius problemų 
sprendimo mechanizmus ir greitai ir 
griežtai taikyti pažeidimo nagrinėjimo 
procedūras, kai tik nustatomi atitinkamų 
teisės aktų pažeidimai arba užkraunama 
neproporcinga našta;

5. ragina Komisiją visapusiškai 
užtikrinti galiojančių taisyklių vykdymą; 
ragina įvertinti alternatyvius problemų 
sprendimo mechanizmus ir taikyti 
pažeidimo nagrinėjimo procedūras, 
laikantis Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) 258 straipsnio, kai tik 
nustatomi atitinkamų teisės aktų 
pažeidimai arba užkraunama nepagrįsta 
našta;

Or. en

Pakeitimas 65
Rasmus Andresen
Verts/ALE frakcijos vardu
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Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją visapusiškai 
užtikrinti galiojančių taisyklių vykdymą; 
ragina įvertinti alternatyvius problemų 
sprendimo mechanizmus ir greitai ir 
griežtai taikyti pažeidimo nagrinėjimo 
procedūras, kai tik nustatomi atitinkamų 
teisės aktų pažeidimai arba užkraunama 
neproporcinga našta;

5. ragina Komisiją bendradarbiauti 
su valstybėmis narėmis, siekiant 
visapusiškai įgyvendinti galiojančias 
taisykles ir užtikrinti jų vykdymą; ragina 
įvertinti alternatyvius problemų sprendimo 
mechanizmus ir greitai ir griežtai taikyti 
pažeidimo nagrinėjimo procedūras, kai tik 
nustatomi atitinkamų teisės aktų 
pažeidimai arba užkraunama 
neproporcinga ir nepagrįsta našta;

Or. en

Pakeitimas 66
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Romana Tomc

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją visapusiškai 
užtikrinti galiojančių taisyklių vykdymą; 
ragina įvertinti alternatyvius problemų 
sprendimo mechanizmus ir greitai ir 
griežtai taikyti pažeidimo nagrinėjimo 
procedūras, kai tik nustatomi atitinkamų 
teisės aktų pažeidimai arba užkraunama 
neproporcinga našta;

5. ragina Komisiją visapusiškai ir 
veiksmingai užtikrinti galiojančių taisyklių 
vykdymą; ragina įvertinti alternatyvius 
problemų sprendimo mechanizmus ir 
greitai ir griežtai taikyti pažeidimo 
nagrinėjimo procedūras, kai tik nustatomi 
atitinkamų teisės aktų pažeidimai arba 
užkraunama neproporcinga našta;

Or. en

Pakeitimas 67
Adam Bielan, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Dominik Tarczyński

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pažymi, kad pastaraisiais metais 
dėl daugybės naujų Europos ir 
nacionalinių taisyklių darbuotojų ir 
paslaugų judumas tapo sudėtingesnis; 
ragina Komisiją reguliariai tikrinti 
administracinę naštą vidaus rinkoje ir ją 
panaikinti; prašo Komisijos ir valstybių 
narių skirti papildomų išteklių SOLVIT 
sistemos veikimui pagerinti, nes tai galėtų 
padėti greitai išspręsti valstybėse narėse 
kylančias administracines problemas;

Or. en

Pakeitimas 68
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Dan-Ştefan Motreanu, Romana Tomc

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina valstybes nares 
bendradarbiauti, kad per pandemijos krizę 
būtų užtikrintas tarpvalstybinių 
darbuotojų darbo tęstinumas, konkrečiai 
atsižvelgiant į jų padėtį ir siekiant 
išsaugoti laisvą paslaugų ir 
reglamentuojamų profesijų darbuotojų 
judėjimą vidaus rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 69
Dan-Ştefan Motreanu

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina valstybes nares 
bendradarbiauti, kad per pandemijos krizę 
būtų užtikrintas tarpvalstybinių 
darbuotojų darbo tęstinumas, konkrečiai 
atsižvelgiant į jų padėtį ir siekiant 
išsaugoti laisvą paslaugų ir 
reglamentuojamų profesijų darbuotojų 
judėjimą vidaus rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 70
Sándor Rónai, Maria Grapini, Andreas Schieder, Christel Schaldemose, Evelyne 
Gebhardt

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. palankiai vertina tai, kad Komisija 
savo „2021 m. darbo programoje“ 
pranešė1a apie pasiūlymų dėl e. kortelės1b 
atsiėmimą; apgailestauja, kad dėl 
nepritarimo Taryboje nebuvo galima 
priimti pasiūlymo dėl Pranešimo apie 
paslaugas procedūros1c;
__________________
1a COM(2020)690 final.
1b COM(2016)823 final 2016/0402 (COD) 
ir COM(2016)824 final 2016/0403 (COD).
1c COM(2016)821 final 2016/0398 (COD).

Or. en

Pakeitimas 71
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Dan-Ştefan Motreanu, Romana Tomc
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Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. pakartoja, kad valstybės narės 
turėtų laikytis 2020 m. spalio 13 d. 
Tarybos rekomendacijos dėl suderinto 
metodo, pagal kurį reaguojant į COVID-
19 pandemiją nustatomi laisvo judėjimo 
apribojimai, kad būtų išvengta bet kokio 
vidaus rinkos ir laisvo darbuotojų ir 
paslaugų judėjimo sutrikdymo;

Or. en

Pakeitimas 72
Jordi Cañas

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Komisiją tobulinti tokias 
priemones kaip bendri informaciniai 
punktai ir bendrieji skaitmeniniai vartai, o 
valstybes nares – naudotis tokiomis 
priemonėmis siekiant darbuotojams, 
vartotojams ir įmonėms suteikti tikslią ir 
lengvai prieinamą informaciją apie jų teises 
ir pareigas, susijusias su laisvu judėjimu 
bendrojoje rinkoje.

6. ragina Komisiją tobulinti tokias 
priemones kaip bendri informaciniai 
punktai ir bendrieji skaitmeniniai vartai, o 
valstybes nares – užtikrinti reikalavimų 
teikti informaciją ir vykdyti internetines 
procedūras laikymąsi, kad būtų galima 
veiksmingai naudotis tokiomis 
priemonėmis siekiant darbuotojams, 
vartotojams ir įmonėms suteikti tikslią ir 
lengvai prieinamą informaciją apie jų teises 
ir pareigas, susijusias su laisvu judėjimu 
bendrojoje rinkoje, ypatingą dėmesį 
skiriant pažeidžiamoms grupėms, pvz., 
neįgaliesiems.

Or. en

Pakeitimas 73
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Dan-Ştefan Motreanu, Romana Tomc
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Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Komisiją tobulinti tokias 
priemones kaip bendri informaciniai 
punktai ir bendrieji skaitmeniniai vartai, o 
valstybes nares – naudotis tokiomis 
priemonėmis siekiant darbuotojams, 
vartotojams ir įmonėms suteikti tikslią ir 
lengvai prieinamą informaciją apie jų teises 
ir pareigas, susijusias su laisvu judėjimu 
bendrojoje rinkoje.

6. ragina Komisiją tobulinti tokias 
priemones kaip bendri informaciniai 
punktai ir bendrieji skaitmeniniai vartai, 
kai tinkama, teikti gaires, kurios 
valstybėms narėms padėtų supaprastinti 
procedūras, visų pirma skirtas MVĮ; 
ragina valstybes nares naudotis tokiomis 
priemonėmis siekiant darbuotojams, 
vartotojams ir įmonėms suteikti skubią, 
tikslią ir lengvai prieinamą informaciją 
apie jų teises ir pareigas, susijusias su 
laisvu judėjimu bendrojoje rinkoje.

Or. en

Pakeitimas 74
Sándor Rónai, Maria Grapini, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Christel Schaldemose, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Komisiją tobulinti tokias 
priemones kaip bendri informaciniai 
punktai ir bendrieji skaitmeniniai vartai, o 
valstybes nares – naudotis tokiomis 
priemonėmis siekiant darbuotojams, 
vartotojams ir įmonėms suteikti tikslią ir 
lengvai prieinamą informaciją apie jų teises 
ir pareigas, susijusias su laisvu judėjimu 
bendrojoje rinkoje.

6. ragina Komisiją stiprinti bendrus 
informacinius punktus ir bendruosius 
skaitmeninius vartus, kaip numatyta 
Paslaugų direktyvoje, o valstybes nares – 
naudotis tomis priemonėmis siekiant 
darbuotojams, vartotojams ir įmonėms 
suteikti tikslią ir lengvai prieinamą 
informaciją apie jų teises ir pareigas, 
susijusias su laisvu judėjimu bendrojoje 
rinkoje.

Or. en

Pakeitimas 75
Edina Tóth
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Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Komisiją tobulinti tokias 
priemones kaip bendri informaciniai 
punktai ir bendrieji skaitmeniniai vartai, o 
valstybes nares – naudotis tokiomis 
priemonėmis siekiant darbuotojams, 
vartotojams ir įmonėms suteikti tikslią ir 
lengvai prieinamą informaciją apie jų teises 
ir pareigas, susijusias su laisvu judėjimu 
bendrojoje rinkoje.

6. ragina Komisiją tobulinti tokias 
priemones kaip bendri informaciniai 
punktai ir bendrieji skaitmeniniai vartai, o 
valstybes nares – naudotis tokiomis 
priemonėmis siekiant darbuotojams, 
vartotojams ir įmonėms suteikti tikslią ir 
lengvai prieinamą informaciją apie jų teises 
ir pareigas, susijusias su laisvu judėjimu 
bendrojoje; taip pat mano, kad reikia 
sukurti Vidaus rinkos informacinę 
sistemą (IMI), pvz., plečiant prieinamas 
funkcijas, kad nacionalinėms valdžios 
institucijoms būtų sudarytos geresnės 
darbo sąlygos; todėl prašo Komisijos 
mokymo ir techninės pagalbos srityse 
sukurti tinkamas pagalbos struktūras, kad 
būtų galima pasinaudoti visais sistemos 
pranašumais, susijusiais su 
veiksmingumu;

Or. hu

Pakeitimas 76
Adam Bielan, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Dominik Tarczyński

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Komisiją tobulinti tokias 
priemones kaip bendri informaciniai 
punktai ir bendrieji skaitmeniniai vartai, o 
valstybes nares – naudotis tokiomis 
priemonėmis siekiant darbuotojams, 
vartotojams ir įmonėms suteikti tikslią ir 
lengvai prieinamą informaciją apie jų teises 
ir pareigas, susijusias su laisvu judėjimu 
bendrojoje rinkoje.

6. ragina Komisiją tobulinti tokias 
priemones kaip bendri informaciniai 
punktai ir bendrieji skaitmeniniai vartai, o 
valstybes nares – naudotis tokiomis 
priemonėmis siekiant darbuotojams, 
vartotojams ir įmonėms suteikti tikslią ir 
lengvai prieinamą informaciją apie jų teises 
ir pareigas, susijusias su laisvu judėjimu 
bendrojoje rinkoje; primena, kad reikia 
sparčiau modernizuoti viešąjį 
administravimą, kad būtų galima 
suskaitmeninti komunikaciją su piliečiais 
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ir įmonėmis;

Or. en

Pakeitimas 77
Kateřina Konečná

Nuomonės projektas
6 dalies 1 punktas (naujas)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1) primygtinai ragina Komisiją imtis 
veiksmų prieš vadinamąsias priedangos 
bendroves, kurios dirbtinai steigiamos 
siekiant apeiti priimančiojoje šalyje 
galiojančius teisės aktus, kartu 
akivaizdžiai piktnaudžiaujant įsisteigimo 
laisve;

Or. en

Pakeitimas 78
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Dan-Ştefan Motreanu, Romana Tomc

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. primena, kad tarpvalstybinės 
sveikatos priežiūros paslaugos patenka į 
laisvės teikti paslaugas sritį, kaip 
nurodyta Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo sprendime; pažymi, kad 
Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros 
paslaugų direktyva buvo priimta remiantis 
ir SESV 114 straipsniu; apgailestauja dėl 
to, kad Tarpvalstybinės sveikatos 
priežiūros paslaugų direktyva sukūrė 
papildomų kliūčių teikti tarpvalstybines 
sveikatos priežiūros paslaugas, palyginti 
su Teisingumo Teismo praktika, pagal 
kurią joms taikomos Sutarties nuostatos 
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dėl laisvo paslaugų judėjimo; pabrėžia, 
jog būtina, kad šios papildomos kliūtys 
būtų pašalintos; pabrėžia, kad yra 
naudinga ir itin svarbu per COVID-19 
pandemiją geriau suderinti ir skatinti 
geriausią patirtį tarp valstybių narių, taip 
pat sveikatos priežiūros specialistų 
tarpvalstybinį judumą;

Or. en

Pakeitimas 79
Dan-Ştefan Motreanu

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. primena, kad tarpvalstybinės 
sveikatos priežiūros paslaugos patenka į 
laisvės teikti paslaugas sritį, kaip 
nurodyta Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo sprendime; pažymi, kad 
Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros 
paslaugų direktyva buvo priimta remiantis 
ir SESV 114 straipsniu; apgailestauja dėl 
to, kad Tarpvalstybinės sveikatos 
priežiūros paslaugų direktyva sukūrė 
papildomų kliūčių teikti tarpvalstybines 
sveikatos priežiūros paslaugas, palyginti 
su Teisingumo Teismo praktika, pagal 
kurią joms taikomos Sutarties nuostatos 
dėl laisvo paslaugų judėjimo; pabrėžia, 
jog būtina, kad šios papildomos kliūtys 
būtų pašalintos; pabrėžia, kad yra 
naudinga ir itin svarbu per COVID-19 
pandemiją geriau suderinti ir skatinti 
geriausią patirtį tarp valstybių narių, taip 
pat sveikatos priežiūros specialistų 
tarpvalstybinį judumą;

Or. en
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Pakeitimas 80
Adam Bielan, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Dominik Tarczyński

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia, kad dėl vis didesnio 
darbuotojų ir paslaugų judumo 
skaitmeninimas yra būtinas; laikosi 
nuomonės, kad skaitmeninės priemonės, 
sukurtos tam, kad būtų sudarytos 
geresnės sąlygos darbuotojų ir paslaugų 
judumui bei įvairių socialinės apsaugos 
sistemų, pvz., skaitmeninės formos 
perkeliamojo dokumento A1, mainams, 
sustiprins darbuotojų apsaugą, sumažins 
administracinę naštą ir pagerins valstybių 
narių bendradarbiavimą;

Or. en

Pakeitimas 81
Andreas Schwab, Krzysztof Hetman

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina Komisiją užtikrinti, kad 
visos susijusios taisyklės dėl patekimo į 
paslaugų rinką kitoje valstybėje narėje 
būtų veiksmingai koordinuojamos ir kad 
paslaugų teikėjai būtų tinkamai 
informuojami, siekiant užtikrinti taikomų 
nacionalinių taisyklių, įskaitant 
proporcingas užimtumo sąlygas, kurias 
valstybės narės taiko laikydamosi 
Sąjungos teisės aktų, laikymąsi;

Or. en
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Pakeitimas 82
Jordi Cañas

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. todėl ragina labiau skatinti, taikyti 
ir įgyvendinti Europos kvalifikacijų 
sistemą, kad būtų užtikrinta visoje 
Europos Sąjungoje plačiu mastu 
naudojama pripažinimo priemonė;

Or. en

Pakeitimas 83
Maria Grapini

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. mano, kad, siekiant užtikrinti 
sklandų vidaus rinkos veikimą ir laiku 
teikiamas paslaugas, būtina pašalinti 
kliūtis laisvam darbuotojų judėjimui ES;

Or. ro

Pakeitimas 84
Christel Schaldemose

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. primygtinai ragina Komisiją 
sukurti Europos socialinio draudimo 
numerį, kad būtų skatinamos sąžiningos 
darbo sąlygos ir taip būtų įgyvendintas 
vienodo užmokesčio už tą patį darbą toje 
pačioje vietoje principas;



PE658.913v01-00 44/45 AM\1215391LT.docx

LT

Or. en

Pakeitimas 85
Adam Bielan, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Dominik Tarczyński

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. remia Komisijos komunikatą 
„Ilgalaikis geresnio bendrosios rinkos 
taisyklių įgyvendinimo ir vykdymo 
užtikrinimo veiksmų planas“, ypač 
pasiūlymus: stiprinti SOLVIT, kaip 
bendrosios rinkos ginčų sprendimo 
priemonę, didinti Komisijos aktyvumą ir 
paramą valstybėms narėms ES teisės 
aktus perkeliant į nacionalinę teisę, kad 
būtų užtikrintas teisingas ir suderintas jų 
aiškinimas visoje vidaus rinkoje, pagal 
bendrųjų skaitmeninių vartų priemonę 
sukurti bendrosios rinkos kliūčių 
priemonę, kad piliečiai ir įmonės galėtų 
anonimiškai pranešti apie 
reglamentavimo kliūtis, su kuriomis jie 
susidūrė naudodamiesi savo vidaus rinkos 
teisėmis; taip pat pabrėžia, kad Komisija 
turėtų imtis ryžtingų veiksmų, kad 
sumažintų atrastas kliūtis, nes praeityje, 
tai, kad problemos buvo nustatytos, 
neretai nelėmė reikšmingų pasiekimų; 

Or. en

Pakeitimas 86
Adam Bielan, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Dominik Tarczyński

Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. ragina valstybes nares įgyvendinti 
atnaujintas Komisijos gaires, susijusias su 
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laisvo darbuotojų judėjimo užtikrinimu 
per COVID-19 protrūkį, kad darbuotojai, 
visų pirma transporto sektoriaus, 
pasienio, komandiruoti ir sezoniniai 
darbuotojai, ir paslaugų teikėjai galėtų 
kirsti sienas ir pasiekti savo darbo vietą, 
jeigu taikomi apribojimai nėra deramai 
pagrįsti; ragina Komisiją aktyviai rinkti ir 
išsamiai pateikti visą svarbią informaciją, 
įskaitant higienos įsipareigojimus ir 
apribojimus, taikomus įvairiose valstybėse 
narėse.

Or. en


