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ĮŽANGINIS ŽODIS  
 

Paslaugų direktyva (2006/123/EB, 2006 m. gruodžio 12 d.) dėl paslaugų liberalizavimo vidaus rinkoje 
turėjo didelį poveikį daugeliui tarpvalstybinio judumo aspektų. Galbūt tai viena iš kontroversiškiausių 
priemonių pastarojo meto ES istorijoje, nes direktyvos priėmimas paskatino labai emocingas visuomenės ir 
socialinių partnerių diskusijas. Darbuotojų komandiravimo direktyva (1996/71/EB), kuri buvo priimta prieš 
tai, kai į ES įstojo grupė Rytų ir Vidurio Europos šalių, yra glaudžiai susijusi su paslaugų teikimu. Tai ypač 
pasakytina apie statybos sektorių. Viena vertus, dėl šių dviejų direktyvų įgyvendinimo krizės sąlygomis 
išaugo baimė ir neigiamas požiūris į judumą iš „darbo jėgą eksportuojančių“ valstybių narių („jie užima 
mūsų darbo vietas!“). Antra vertus, nauji plėtros etapai paskatino įvairovę, atnešė naujų iššūkių ir suteikė 
galimybių bendrojoje rinkoje. Tačiau socialinis bendrosios rinkos aspektas – Europos socialinis modelis – turi 
likti Europos Sąjungos tapatybės pagrindu. 

 
Nuomonėje dėl piliečiams palankios ir humaniškos vidaus rinkos politikos1 Europos ekonomikos ir 

socialinių reikalų komitetas (EESRK) pareiškė, kad „[apskritai paslaugų sektoriuje] <…> ryškiausiai matomi su 
vidaus rinkos sukūrimu susiję trūkumai. Tačiau būtent čia būtinybė diegti inovacijas yra didžiausia ne tik 
priemonių, bet ir taikytinų metodų požiūriu“. 

 
 1994 m. su Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos pagalba Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitete įsteigta Bendrosios rinkos observatorija (BRO). Jai buvo pavesta 
nagrinėti bendrosios rinkos veikimą, nustatyti kylančias problemas bei kliūtis ir pasiūlyti pilietinės 
visuomenės požiūrį atitinkančius sprendimus, kad šiuo konkrečiu atveju išvadas būtų galima pateikti iki 
Europos Parlamento rinkimų 2014 m. gegužės mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1  Nuomonė CESE 466/2012, OL C 143, 2012 5 22, p. 17. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.143.01.0017.01.ENG
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1. PAGRINDINĖS IŠVADOS 
 ES turėtų palaipsniui užtikrinti abipusį pripažinimą kiekvienoje rinkoje. Visa visuomenė ir 
konkrečiai statybos sektorius turėtų naudos iš darnios ES masto kovos su tarptautiniais sukčiavimo 
tinklais strategijos. Būtina neatidėliojant Europos lygmeniu susitarti dėl bendrų apibrėžčių; tai tikras 
iššūkis, ypač norint spręsti įsisenėjusias problemas. Siekiant šio tikslo būtina imtis keleto veiksmų: reikėtų 
parengti Europos patikrinimo tarnybų minimalius standartus, Europos mokesčių ir socialinių sąvokų 
rinkinį ir įvesti Europos socialinio draudimo numerį. Tinkamai pasitikti iššūkius bus galima tik užtikrinus, 
kad institucijos būtų stiprios, kad būtų prisiimami susiję įsipareigojimai ir užtikrintas tinkamas 
įgyvendinimas, taip pat kad būtų suderinti socialiniai teisės aktai. 
 
 Galime atkreipti dėmesį į 10 pagrindinių su statybos sektoriumi susijusių išvadų, pagrįstų 
atitinkamų pilietinės visuomenės organizacijų indėliu: 
 

1 Paskirties šalies principą turėtų taikyti visi2.   

2 Konkurencija turi būti pagrįsta kokybe ir vienodomis veikimo sąlygomis, o ne „socialiniu 
dempingu“. 

  

3 Bendrosios rinkos taisyklės turi būti tinkamai perkeltos ir visų įgyvendinamos3.   

4 Siekiant išties bendro požiūrio ir darnos, mums reikia bendrų sąvokų ir apibrėžčių.   

5 Našus ir veiksmingas bendradarbiavimas su nacionalinėmis institucijomis yra labai svarbus.   

6 Išsaugoti Europos socialinį modelį labai svarbu, jei norime užsitikrinti visuomenės paramą ir 
priėmimą. 

  

7 Atrodo, kad kortelių sistema suteikia realių praktiškų galimybių užtikrinti geresnę stebėseną.   

8 Institucijų stiprumas ir reikiamas griežtumas taikant taisykles ir patikras4, taip pat didesnes 
baudas. 

  

9 Glaudus viešojo sektoriaus institucijų ir socialinių partnerių bendradarbiavimas yra gero 
valdymo požymis. 

  

10 Būtina taikyti subsidiarumo principą, kad valstybės narės galėtų naudotis konkrečiomis 
stebėsenos priemonėmis. 

  

 
 

 

                                                      
2  Taikyti šį principą reiškia keisti teisės aktus. 
3  Nuo nacionalinių institucijų iki socialinių ir ūkio subjektų vietoje. Jei abi direktyvos būtų taikomos tinkamai, jos galėtų 

sustiprinti viena kitą. 
4  Nuo principo „įvardyti ir sugėdinti“ (savireguliacija, sektorių elgesio kodeksai) iki baudimo ir pašalinimo iš rinkos. Teisinis 

apibrėžtumas yra pagrindas. 
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2. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

 Toliau pateiktoje trumpoje apžvalgoje išvardytos problemos ir trūkumai (išvados) ir galimi 
sprendimai (rekomendacijos). Lentelių dalių turinys gali nesutapti. 

 

TRŪKUMAI (IŠVADOS) SIŪLOMI SPRENDIMAI (REKOMENDACIJOS) 

ANTRAŠTĖ 
KLAUSIMAS, SUSIJĘS SU PASLAUGŲ DIREKTYVA 

Trūkumai, problemos ir kliūtys, į kurias pokalbiuose, 
susitikimuose ir publikacijose atkreipė dėmesį įvairūs 
pašnekovai. (12) 

Pasiūlymai, kaip pašalinti trūkumus, problemas ir kliūtis.  

KLAUSIMAS, SUSIJĘS SU DARBUOTOJŲ KOMANDIRAVIMO DIREKTYVA 
Trūkumai, problemos ir kliūtys, į kurias pokalbiuose, 
susitikimuose ir publikacijose atkreipė dėmesį įvairūs 
pašnekovai. (12) 

Pasiūlymai, kaip pašalinti trūkumus, problemas ir kliūtis. (34) 

 
Šaltinis (Tarnybų darbo dokumento puslapis,  
iš kurio paimtas teiginys) 

Trumpos apžvalgos „Išvados ir rekomendacijos“ struktūra.5 
 

                                                      
5  Tarnybų darbo dokumentas (žr. http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-services-directive). Kai nėra 

nuorodos į puslapį, tai reiškia, kad  teiginys paimtas iš diskusijų su dalyviais. 
6  A1 formoje patvirtinamas komandiruotų darbuotojų socialinių įmokų statusas 

(http://europa.eu/youreurope/citizens/work/social-security-forms/index_en.htm).  
7  Europos statybos pramonės federacija (ESPF) ir Europos statybininkų ir stalių federacija (ESSF) ėmėsi esamų kortelių 

sistemų tyrimo, kurį ketinama užbaigti iki 2014 m. birželio mėn. Švedija šią sistemą jau yra įdiegusi. Danija ir Norvegija 
planuoja ją įdiegti. 

TRŪKUMAI (IŠVADOS) SIŪLOMI SPRENDIMAI (REKOMENDACIJOS) 

ADMINISTRACIJA 
A1 FORMA6 

Su A1 formomis gali būti sukčiaujama. Kilmės 
valstybės narės netikrina A1 formos duomenų ar to, 
kaip ja naudojamasi paskirties valstybėse narėse 
(32) 

Patikrinta A1 forma pateiktina prieš darbo pradžią  

Susietina su kortelių sistema 

A1 formos dažnai klastojamos, arba jose esama 
klaidų ir jos lieka nepatikrintos. (99) 

Už užimtumo statuso nustatymą turėtų būti teisiškai 
atsakinga šalis, kurioje darbas atliekamas. Ji turi 
nuspręsti, ar atitiktis / stebėsena yra akivaizdūs 
atsižvelgiant į darbo aplinkybes ir sutarčių sąlygas. 

Kortelių sistema galėtų būti naudinga siekiant 
išvengti sukčiavimo pavojaus. 

DEKLARACIJOS 

45 % visų deklaracijų nepateikusių užsienio 
darbuotojų dirba statybos sektoriuje. (34) 

Užtikrinti, kad 10 valstybių narių, kuriose dar nėra 
išankstinio deklaravimo sistemos, įdiegtų ją, kad 
(32)… 

Prieš komandiruotes deklaracijos pateikiamos ne 
visose valstybėse narėse. (36) 

…veiklos deklaracijas būtų galima naudoti visur. 

Iš pirmo žvilgsnio tinkamos deklaracijos gali būti 
naudojamos dvigubai apskaitai. 

Deklaracijos turėtų būti elektroninio formato. 

KORTELIŲ SISTEMA7 

Duomenų apsaugos klausimas atrodo 
problemiškas (arba gali susidaryti uždaras ratas), 
nes dėl duomenų apsaugos gali būti trukdoma 

Tapatybės dokumento ar paso naudojimas galėtų 
būti praktiška priemonė, kuri kompetentingoms 
institucijoms leistų atlikti patikras. (38). 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-services-directive
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/social-security-forms/index_en.htm
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8  Tai pagrindas kurti elektronines viešąsias paslaugas. Estija ir Austrija, be kita ko, galėtų būti sektini pavyzdžiai. 
9  Žr. http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/. Vidaus rinkos informacinė sistema (angl. IMI) yra viešojo sektoriaus 

institucijoms skirta ryšių palaikymo ir informacijos priemonė, suteikianti galimybę keistis geriausia direktyvos įgyvendinimo 
patirtimi (žr. Reglamentą (ES) 1024/2012). Tai, be kitų sričių, apima paslaugas, darbuotojų komandiravimą ir profesines 
kvalifikacijas. 

10  Tai sakoma apie kažkada labai gerai vertintą Portugalijos Simplex sistemą, kuriai trūksta išteklių. 
12  Žr. bendrą ESSF ir ESPF svetainę, skirtą darbuotojų komandiravimui (http://www.posting-workers.eu/). 

gauti tam tikrą informaciją: 
- kortelių naudojimas neužkerta kelio sukčiavimui, 
pvz., klastojimui ar kopijavimui (tačiau sukčiauti 
tampa sudėtingiau); 
- nauda ribota, nes daugelio komandiruotų 
darbuotojų sutartys yra trumpalaikės; 
- būtinos elektroninės deklaracijos – dabar jos yra 
spausdintinės8; 
- valstybėse narėse taikomų kortelių sistemų 
paskirtis yra skirtinga. (35) 

Kortelėje galėtų būti pateikta standartinė 
informacija. Kita informacija būtų neprivaloma, pvz., 
turėtojo profesinė kvalifikacija (43). 

Tarpvalstybinis (kortelių) sistemų sąveikumas yra 
labai svarbus. 

Įgyvendinti šviesoforo principą. 

TEISĖKŪROS IR INSTITUCINĖ STRUKTŪRA 

Patikrų teisėkūros ir institucinė sistema yra ribota. 
Kitaip tariant, ar dabartinė teisėkūros ir institucinė 
sistema padės spręsti problemas (pvz., susijusias su 
patikromis, duomenų apsauga, ES socialiniu 
matmeniu ir pan.)? 

 
 

 

 

BENDRADARBIAVIMAS 
ABIPUSIS PRIPAŽINIMAS 

Akreditacijų ir leidimų, suteiktų remiantis 
sektoriams skirtomis ES direktyvomis (tokiose 
srityse kaip fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios 
dujos, pastatų energinis naudingumas, su 
atliekomis susijusi veikla ir pan.), abipusis 
pripažinimas. 

 
 
 
 

ABIPUSIS VERTINIMAS 

Abipusis vertinimas yra per didelė našta viešojo 
sektoriaus institucijoms. 

Pasverti abipusio vertinimo procedūros privalumus ir 
susijusią naštą. 

BENDRADARBIAVIMAS 

Viešojo sektoriaus institucijų bendradarbiavimas 
nepakankamas. Laikoma, kad IMI9 ir SOLVIT tinklai 
nepakankamai panaudojami. (40) 

 

Siekiant ryžtingai spręsti tam tikrus klausimus, 
būtinas ūkinės veiklos subjektų ir viešojo sektoriaus 
institucijų bendradarbiavimas. (27) 

Užtikrinant atskirų kontaktinių centrų 
bendradarbiavimą, atnaujinti informaciją apie 
nacionalinius reikalavimus. (46) 

ELEKTRONINĖ VALDŽIA 

Nevienodas e. valdžios diegimas valstybėse narėse. Sparčiai įgyvendinti vartotojams (ypač MVĮ) patogius 
pigesnius daugiakalbius e. valdžios sprendimus, 
visapusiškai pasinaudojant IRT galimybėmis. (32) 

Paaiškėjo, kad tam tikri perspektyvūs e. valdžios 
sprendimai yra neveiksmingi10. 

KOMUNIKACIJA 

Tinkamas ir naudingas interneto svetaines nėra 
lengva rasti net naudojantis paieškos sistemomis, 
nacionalinės bendrovės ir darbuotojai nesulaukia 
reikiamo dėmesio, daugiakalbystės principas dar 

Atitinkamos nacionalinės ir Europos interneto 
svetainės turėtų būti atnaujintos, jas susiejant su 
darbuotojų komandiravimo judėjime dalyvaujančių 
valstybių narių internetiniais informacijos šaltiniais12 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/
http://www.posting-workers.eu/
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11  Norėdami gauti informacijos apie tokią praktiką, kaip fiktyvus savarankiškas darbas, žr. svetaines 

http://www.stopsocialdumping.eu/ ir http://www.faire-mobilitaet.de/. 
13  http://www.emploi.belgique.be/sirs.aspx ir http://www.economie.gouv.fr/dnlf.  
14  http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/.  

nėra taikomas plačiai, atnaujinimai ne visada 
daromi laiku ir pan. Todėl žiniatinklio galimybės iš 
esmės neišnaudojamos11. Pagal Darbuotojų 
komandiravimo direktyvos 4 straipsnį kiekvienoje 
valstybėje narėje veikia ryšių tarnyba, sprendžianti 
darbuotojų komandiravimo klausimus. 
 

Glaudžiau bendradarbiauti su viešojo sektoriaus 
institucijomis (pvz., dėl šviesoforų, duomenų bazių ir 
pan.) 

Į informacijos valdymą įtraukti Užimtumo, socialinių 
reikalų ir įtraukties GD. 

Gerinti ir spartinti ryšių tarnybų ir stebėsenos 
institucijų vietoje bendradarbiavimą per tinklus, 
dalytis informacija ir duomenimis tarp institucijų ir 
tarptautiniu mastu (pvz., žr. Socialinės informacijos ir 
tyrimų tarnybą (pranc. SIRS) Belgijoje ir Nacionalinę 
kovos su sukčiavimu delegaciją (pranc. DNLF) 
Prancūzijoje13). Viešojo sektoriaus institucijų ir 
socialinių partnerių susitarimai yra veiksmingos 
įgyvendintinos priemonės (žr. 2012 m. birželio 22 d. 
Belgijoje pasirašytą atitinkamų viešojo sektoriaus 
institucijų ir statybos sektoriaus socialinių partnerių 
susitarimą). 

KONTAKTINIAI CENTRAI14 

Kontaktiniai centrai nepakankamai panaudojami ir 
žinomi, o informacijos apie tai, kaip su kontaktiniais 
centrais susisiekti, nepakanka. (46) 

 Būtų naudinga sukurti vieną bendrą ES portalą (tai 
galėtų padėti išspręsti problemas, kurių gali kilti 
dėl skirtumų tarp nacionalinio lygmens 
kompetencijų ir metodų (ypač susijusių su 
darbuotojų sauga ir sveikata) arba standartų, 
pavyzdžiui, taikomų tokiai techninei įrangai kaip 
kranai, didelė statybos įranga, sertifikavimas, 
licencijos ir t. t.). (32) 

 Kontaktiniai centrai turėtų veikti ne tik 
internetinėje, bet ir fizinėje erdvėje. 

 ES masto viešinimo kampanija. 

Tarp problemų, susijusių su kontaktinių centrų 
veikla, minėtinas tapatybės patvirtinimas, parašų 
naudojimas ir t. t. (75) 

Gerinti informaciją apie laikiną paslaugų teikimą ir 
apie techninius aspektus. 

Norint teikti kokybišką paramą ir tinkamas 
paslaugas, kontaktinių centrų nepakanka. (75) 

 Atrinkti informaciją, kuri iš tiesų reikalinga, 
pavyzdžiui, teikti tinkamą ir išsamią informaciją 
apie nacionalines darbo teises ir apmokestinimo 
tvarką (ypač susijusią su PVM). (75) 

 Užtikrinti, kad kontaktiniai centrai būtų išties 
tinkamos platformos procedūroms atlikti; taip 
būtų daroma daug daugiau nei pasyvus 
informacijos teikimas. 

 Užtikrinti didesnį patogumą naudotojams ir 
mažinti biurokratines kliūtis (kontaktiniuose 
centruose ir apskritai trumpinant procedūras) 

Kontaktiniai centrai turi būti siejami su 
administraciniu supaprastinimu. (75) 

Skiriasi įvairiose valstybėse narėse. (35) Kontaktiniai centrai turi teikti informaciją apie 
užimtumą ir socialinius teisės aktus įvairiose 
valstybėse narėse. 

http://www.stopsocialdumping.eu/
http://www.faire-mobilitaet.de/
http://www.emploi.belgique.be/sirs.aspx
http://www.economie.gouv.fr/dnlf
http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/
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15  Eurochambres pabrėžė, kad tam tikrose valstybėse narėse nepakankamai derinamas direktyvos įgyvendinimas ir 

informacinės kampanijos. 
16  Žr. EESRK nuomones dėl IMI (CESE 1848/2011, OL C 43, 2012 2 15, p. 14). Taip pat žr. EESRK nuomones dėl Bendrosios rinkos 

akto (CESE 525/2011, OL C 132, 2011 5 3, p. 47, CESE 1583/2011, OL C 24, 2012 1 28, p. 99, CESE 1575/2012, OL C 299, 2012 10 4, 
p. 165, CESE 2039/2012, OL C 76, 2013 3 14 p. 24), kuriose nurodoma, kad SOLVIT trūksta darbuotojų ir išteklių. SOLVIT 
apskritai yra nematoma (pavyzdžiui, daugelis pilietinės visuomenės organizacijų ir vietinių prekybos rūmų visiškai nežino 
apie jo egzistavimą). 

17  Žr. EESRK nuomonę CESE 1848/2011, OL C 43, 2012 2 15, p. 14. 
18  Tai privaloma Prancūzijoje ir Lenkijoje. 

Dialogas ir keitimasis geriausia patirtimi tarp 
valstybių narių kontaktinių centrų lygiomis teisėmis 
visose valstybėse narėse. 

Informuotumo didinimo ir informavimo kampanijos 
nevykdomos derinant su Paslaugų direktyvos 
nuostatomis15. (81) 

Laiku vykdomos informacinės kampanijos, į kurias 
įtraukiamos tokios tarpinės grandys kaip prekybos 
rūmai. 

Didinti atitiktį tarp politikos ir rezultatų ar padarinių 
vietose. 

Vienu metu esama skirtingų šaltinių, nors galėtų 
būti vienas bendras portalas (t. y. idealus 
kontaktinis centras), kuris leistų užtikrinti 
akivaizdžią pridėtinę vertę, kad visoms šalims būtų 
paprasčiau. (82) 

Vieno langelio principą taikyti per visą procesą.  

Nepakankamas daugiakalbystės principo taikymas, 
nors kontaktiniai centrai turėtų palengvinti 
tarpvalstybinę veiklą (82). 

Turėtų būti užtikrinta galimybė pasirinkti bent anglų 
kalbą, tačiau daugiakalbystės principo taikymas 
padėtų pasiekti platesnę auditoriją. 

Valstybės narės galėtų pasirašyti „Kontaktinių centrų 
chartiją“, kurioje būtų pateikti kiekybiniai rodikliai. 
(84) 

REGIONŲ IR VIETOS VALDŽIOS INSTITUCIJOS 

 
 

Regionų ir vietos valdžios institucijų dalyvavimas ES 
projektuose per administracinį bendradarbiavimą. 
(76) 

SOLVIT 

SOLVIT panaudojamas nepakankamai16. (78) Daugiau darbuotojų ir lėšų. 

Geresnė komunikacija ir informacija (įskaitant 
daugiklius ir žiniasklaidą). 

VIDAUS RINKOS INFORMACIJOS SISTEMA (ANGL. IMI) 

IMI sistema greičiausiai naudojamasi 
nepakankamai. (75) 

Geresnis naudojimasis IMI, siekiant ryšius palaikyti 
sparčiau ir veiksmingiau17 

 

DARBO RINKA 
DARBUOTOJŲ KOMANDIRAVIMAS 

Deklaracijos prieš komandiravimą taikomos ne 
visose valstybėse narėse. (36) 

Sukurti duomenų bazę, kad būtų galima sekti 
informaciją apie darbuotojus; siekiant spręsti šį 
klausimą, galėtų būti toliau tobulinama IMI. 

Kvalifikacijos patvirtinimas būtinas ne visose 
valstybėse narėse18. 

Būtinas ES lygmens požiūris. 

Belgijoje tarpininkavimo agentūros reguliuojamos, 
o kitose valstybėse narėse – ne. (33) 

Būtina uždrausti neteisėtos veiklos reklamą per 
tarpininkavimo agentūras. (33) 

Komandiruojami darbuotojai turėtų būti tinkamai 
informuojami apie atitinkamus paskirties šalies teisės 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.043.01.0014.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2011.132.01.0047.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.024.01.0099.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.299.01.0165.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.299.01.0165.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.076.01.0024.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.043.01.0014.01.ENG
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19  EESRK nuomonė CESE 2063/2012, OL C 161, 2013 6 6, p. 14. 
20  Tai reiškia, kad direktyvą reikės iš dalies pakeisti. 
21  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=471. M. Bernaciak („Socialinis dempingas: politinis lozungas ar grėsmė darbo 
 standartams?“, p. 40 (2012)) teigia, kad „Socialinį dempingą galima apibrėžti kaip strategiją, kuria siekiama sumažinti 
 socialinius  standartus ir taip padidinti konkurencingumą. Juo užsiima bendrovės, tačiau jame netiesiogiai dalyvauja jų 
 darbuotojai ir (arba) kilmės ir priimančios šalies vyriausybės, ir jis turi neigiamą poveikį socialinei sferai“. 
22  http://www.euractiv.com/socialeurope/business-backs-commission-dispat-news-218283.  
23  Vykdymo užtikrinimo direktyvoje minimas EESRK pasiūlymas, pateiktas Komiteto nuomonėje CESE 970/2010, OL C 44, 

2011 2 11, p. 90. 

aktus. (44) 

Negali būti komandiruojamas savarankiškai 
dirbantis darbuotojas (tai vienas kitam 
prieštaraujantys principai). (20)19 

 

JUDUMAS 

Akivaizdus socialinis dempingas neigiamai veikia ES 
įvaizdį. (35) 

Darbuotojų informuotumo didinimo kampanijos, 
siekiant informuoti juos apie bendrąsias sąlygas prieš 
tai, kai jie pasirašo darbo sutartį. Atsinaujino įtarimai atvykėlių atžvilgiu, dėl to 

pažeidžiamas įstatymo viršenybės principas. (35) 

NELAIMINGI ATSITIKIMAI DARBE 

Nelaimingų atsitikimų darbe apibrėžtys valstybėse 
narėse skiriasi. Tai turi įtakos kompensacijų lygiui ir 
tam tikroms nacionalinėms sveikatos sistemoms. 

 

SOCIALINĖ APSAUGA 

Nors socialinė apsauga nėra įtraukta į Paslaugų 
direktyvos taikymo sritį, ar nėra „politiškai 
neįmanoma užtikrinti, kad valstybės narės 
įgyvendintų paslaugų teisės aktų net ir ES mastu 
nesuderinus socialinės apsaugos nuostatų, atlygio, 
sąlygų ir t. t.?“. 

Tinkamai taikyti Reglamentą 883/04 (socialinių 
sistemų koordinavimas). (11) 

Parengti Europos mokesčių ir socialinių sąvokų 
rinkinį. (26) 

Įvesti Europos socialinio draudimo numerį. 

Taisyklių ir socialinių įsipareigojimų nepaisymas yra 
plačiai paplitęs ir lemia iškraipymus statybos 
rinkoje. 

Įgyvendinti mechanizmus, kuriais būtų siekiama 
užtikrinti sąlygas priimančioje šalyje20. 

SOCIALINIS DEMPINGAS 

Socialinis dempingas dažnai apibrėžiamas vis 
kitaip. Apskritai laikoma, kad toks reiškinys 
egzistuoja, kai mažai uždirbantys darbuotojai, 
atvykę iš kitos valstybės narės, užima piliečių darbo 

vietas. Europos Komisija socialinį dempingą 
apibūdina kaip padėtį, „kai užsienio paslaugų 
teikėjai gali nukonkuruoti vietos paslaugų teikėjus 
taikydami žemesnius darbo standartus“21. 

Būtina išsaugoti „trapią pusiausvyrą tarp laisvės 
teikti tarpvalstybines paslaugas ir poreikio taikyti 
baigiamajame susitarime dėl Paslaugų direktyvos 
numatytas veiksmingas priimančioje šalyje taikomų 
darbo standartų stebėjimo ir užtikrinimo 
priemones“22. 

Kad ir kokia būtų socialinio dempingo apibrėžtis, 
yra paplitusi nuomonė, kad kyla grėsmė Europos 
socialiniam modeliui, todėl mažėja parama ES 
integracijai. (15, 25, 76, 104) 

Turi būti įgyvendintas SESV 3 straipsnis ir Pagrindinių 
socialinių teisių chartija. 

Dažnai užsienio darbuotojai imasi būtent tų darbų, 
kurių nenori imtis šalies piliečiai, todėl argumentas, 
esą kažkas „atima mūsų darbo vietas“, yra 
ginčytinas ir populistinis. 

Siekti suderinti rinkos laisves ir pagrindines socialines 
teises. 

Išnagrinėti galimybę sukurti „Europos socialinį 
interpolą“, kad būtų remiama įvairių valstybių narių 
darbo inspekcijų veikla23. 

Kokia Socialinės chartijos funkcija / padėtis 
bendrojoje rinkoje? Ką galima pasakyti apie ES 
viešosios tvarkos socialinį matmenį? 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.161.01.0014.01.ENG
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=471
http://www.euractiv.com/socialeurope/business-backs-commission-dispat-news-218283
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2011.044.01.0090.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2011.044.01.0090.01.ENG
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24  Žr. EESRK nuomonę CESE 639/2010, OL C 18, 2011 1 19, p. 44. 

 

NETINKAMAS ELGESYS  
FIKTYVUS SAVARANKIŠKAS DARBAS 

Esama daug įvairių nacionalinių savarankiško darbo 
apibrėžčių. Kai savarankiškai dirbančio asmens 
statusu piktnaudžiaujama tarpvalstybiniu mastu, 
tai įvertinti ir už tai nubausti yra sunku. (99) 
Savarankiškas darbas egzistuoja, kai nustatoma, 
kad veikla yra vykdoma: 

 ne remiantis subordinacija, susijusia su veiklos 
pasirinkimu; 

 ne remiantis subordinacija, susijusia su atlygio 
sąlygų pasirinkimu, o asmuo už savo darbą 
atsako pats; 

 už visą atlygį, kuris tam asmeniui mokamas 
tiesiogiai.  

Nors keletas valstybių narių, remdamosi iš anksto 
nustatytais kriterijais, jau mėgino tiksliai apibrėžti, 
kuo skiriasi samdomi darbuotojai ir savarankiškai 
dirbantys asmenys, dažnai žmonių faktinės 
aplinkybės tokios įvairios, kad tokias apibrėžtis 
dažnai parengti sunku. 

Nustatyti bendrus Europos kriterijus, kurie taptų 
gairėmis nustatant užimtumo statusą. Laikytis 
subsidiarumo principo. 2006 m. TDO rekomendacijoje 
darbo santykių samprata vertinama plačiai, kad būtų 
galima imtis veiksmų prieš fiktyvų savarankišką 
darbą. (100) 
Nustatant, ar egzistuoja darbo santykiai, pirmiausiai 
dėmesį reikėtų skirti faktams, susijusiems su 
samdomo darbuotojo veikla ir atlygiu, nepaisant to, 
kaip tie santykiai yra apibūdinti, pavyzdžiui, sutarties 
sąlygose. (100)  
EESRK ragina: 

 rinkti duomenis apie „ekonomiškai priklausomą 
savarankišką darbą“ ES; 

 nustatyti bendrus aspektus skirtingose ES 
valstybėse narėse pateikiamose samdomų 
asmenų apibrėžtyse; 

 skatinti tyrimus, kurie leistų išsamiai nagrinėti 
nacionalines patirtis, ypač pasienio teritorijose.24 

Užslėpti darbo santykiai egzistuoja, kai darbdavys 
su darbuotoju elgiasi taip, kad nuslėptų tikrąjį jo, 
kaip samdomo darbuotojo, teisinį statusą ir kai 
pagal sutarties sąlygas toks darbuotojas gali 
netekti apsaugos, į kurią jis turi teisę. (100) 

Patikimas reguliavimas ir fiktyvaus savarankiško 
darbo apibrėžtis padėtų iš tiesų savarankiškai 
dirbantiems asmenims ir labai mažoms įmonėms. Su 
fiktyviu savarankišku darbu turėtų būti kovojama 
užtikrinant, kad būtų geriau registruojama ir stebima 
reali padėtis darbo rinkoje. 

Kai taikomos tam tikros valstybių narių parengtos 
verslumą skatinančios sistemos, išties 
savarankiškai dirbantys asmenys, labai mažos 
įmonės ir MVĮ gali susidurti su iškreipta 
konkurencija. (101) 

Svarbu įvertinti visų šių kategorijų poveikio 
vertinimą. 

Reikėtų atsižvelgti į tai, kaip samdomi darbuotojai, 
kurie pradeda dirbti išties savarankiškai, galėtų 
pasinaudoti bendra infrastruktūra, įskaitant 
socialinės apsaugos ir pensijų sistemomis. 

NESĄŽININGOS ĮMONĖS / ELGESYS 

Nesąžiningos firmos keliasi iš vienos valstybės 
narės į kitą, taip siekdamos išvengti baudžiamojo 
persekiojimo. 

Kilmės šalis yra atsakinga už tai, kad neteisėta veikla 
būtų nutraukta. 

Nesąžiningos įmonės TURI būti pašalintos iš rinkos. 
Sukčiavimas yra pašalinimo kriterijus.  

Nepakankamas įstatymų vykdymo užtikrinimas 
nacionaliniu ir tarpvalstybiniu lygmeniu. 

Labai svarbus klausimas – tinkamas įstatymų 
vykdymas. 

Nustatyta atvejų, kai atimami darbuotojų pasai ir 
kai siekiant užlaikyti darbuotojus darbo vietoje 
mokama tik dalis atlyginimo. (41) 

Baudžiamasis persekiojimas. 

Darbuotojų komandiravimo direktyvoje dėmesys 
sutelkiamas į aspektą „šalis A prieš šalį B“ ir 
neatsižvelgiama į sudėtingus atvejus, kai kalbama 
apie daugiašales sukčiaujančias bendroves. (37) 

PIKTNAUDŽIAVIMAS 

Tam tikrais kraštutiniais atvejais darbuotojai yra „Informuotumo didinimas ir elgesio kodeksai; 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2011.018.01.0044.01.ENG
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25  Europos Komisijos kovos su korupcija ataskaita http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-

library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_en.pdf.  
26  Žr. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2055&furtherNews=yes.  
27  Pvz., Belgijoje už kiekvieną išnaudojamą darbuotoją taikoma juokingai maža 25 EUR bauda. 
28  Pavyzdžiui, kaip įgyvendinta Austrijoje. 

išnaudojami, gyvena visiškame skurde ir kartais 
paprasčiausiai negauna (viso) atlygio – taip 
siekiama juos išlaikyti statybos aikštelėje. (27) 

darbuotojų rotacija; griežtas „keturių akių“ taisyklių 
laikymasis; aiškios rėmimo taisyklės ir draudimas 
priimti dovanas; centrinių institucijų, kurios 
organizuotų viešuosius pirkimus ir skirtų sutartis, 
steigimas; tikslus viešųjų pirkimų konkurso 
aprašymas ir apskaičiavimo kontrolė; viešųjų pirkimų 
procedūrų organizavimas, įskaitant pasiūlymų 
slaptumą ir dvišalio manipuliavimo pasiūlymais 
prevenciją; dažnesnis elektroninių viešųjų pirkimų 
naudojimas; bylų nagrinėjimo dokumentai ir atidi 
priežiūros institucijų vykdoma kontrolė; draudimas 
įmonėms, kurios pripažintos kaltomis dėl korupcinių 
nusikaltimų, dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, ir 
„juodųjų“ sąrašų ir (arba) korupcijos registrų 
sudarymas“25. 

SUKČIAVIMAS  

Sukčiavimas apeinant nacionalinius darbo 
įstatymus (nedeklaruojamas darbas arba fiktyvus 
savarankiškas darbas). (76)26 

- Baudžiamasis persekiojimas; 
- veiksmingesnė, lankstesnė ir paprastesnė 
viršvalandžių statybos sektoriuje sistema; 
- sistemiškas sąskaitų faktūrų naudojimas prekiaujant 
statybinėmis medžiagomis; 
- tapatybės kortelės statybos aikštelėse (taip pat žr. 
kortelių sistemą); 
- laipsniškas vienintelio mažiausios kainos kriterijaus 
atsisakymas viešuosiuose pirkimuose; 
- viešų duomenų bazių ir kovos su sukčiavimu 
priemonių susiejimas; 
- socialinių bei fiskalinių įmokų mažinimas, kartu 
taikant tinkamas alternatyvas, kurios leistų 
subalansuoti biudžetą; 
- darnios statybos ir mokesčių lengvatų skatinimas. 
(26) 

Sąlyginis bendrovių nebaudžiamumas (prie to labai 
prisideda daugiašalė rinka) skatina socialinės 
struktūros griovimą. 

Reali problema – aplinka, kurioje iš esmės 
netaikomos sankcijos ir kurioje klesti sukčiavimas27. 
(31) 

Principo „įvardyti ir sugėdinti“ taikymas, 
subrangovui pasirinkti naudojantis VIES duomenų 
baze. (32) 

Didesnės baudos atgraso nuo sukčiavimo. 

Kaltomis pripažintų nesąžiningų įmonių pašalinimas 
iš rinkos28. (27) 

 

PASLAUGOS BENDROJOJE RINKOJE 
KONTROLĖ 

Išsamūs tyrimai yra būtini siekiant susekti 
sukčiavimą. (35) 

Sukurti ES darbo inspekcijų agentūrą, kuri 
valstybėms narėms padėtų kovoti su tarpvalstybiniu 
sukčiavimu ir, remiantis konkrečiais pavyzdžiais, 
suteiktų paskatų teisės aktų leidėjams, kartu 
gerinant nacionalinių institucijų bendradarbiavimą 
(ypač su tomis valstybėmis narėmis, kurios turi 
struktūrinių problemų). 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_en.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2055&furtherNews=yes
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29  LIMOSA deklaracija taikoma darbuotojų komandiravimui, paslaugoms, savarankiškai dirbantiems asmenims, t. y. apskritai 

tarpvalstybiniu lygmeniu atliekamam darbui. 
30  ES PVM duomenų bazė (http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/vat_number/index_en.htm). Tai reikštų 

kompiuterizuotą aplinką, patogumą naudotojams (pvz., taikant raudoną / žalią šviesą) ir tai, kad nacionalinės 
administracijos (pvz., darbo inspekcijos) būtų atsakingos už dokumentų tvarkymo procedūras. 

Arba pasirinkti tvirtesnį nacionalinių darbo inspekcijų 
bendradarbiavimą, siekiant išvengti tokių sudėtingų 
klausimų kaip nacionalinė kompetencija ir 
suverenitetas. 

Susijusios problemos, tokios kaip kalba, 
dokumentų darbų vietoje nebuvimas, įdarbinimą 
patvirtinantys dokumentai ir t. t. (35) 

Svarstant galimybę sukurti informacijos mainų ir 
geresnės kontrolės sistemą, atkreipti dėmesį į 
Belgijos sistemą LIMOSA29. 

Kadangi nacionaliniai įstatymai yra skirtingi, 
tarptautiniai subjektai veikia įvairialypėje teisinėje 
aplinkoje. (35) 

ES darbo užmokesčio dokumentas būtų naudingas, 
jei jis būtų pagrįstas duomenų baze, kuri leistų 
valstybėms narėms patikrinti duomenų teisingumą. 

Vis dar nepakankamas bendradarbiavimas 
(įskaitant socialinių partnerių) ir numatymo 
gebėjimai pradiniuose etapuose, ypač atsižvelgiant 
į sukčiavimo reikšmę. 

Taikyti principą „įvardyti ir sugėdinti“, o subrangovą 
pasirinkti naudojantis duomenų baze VIES30. (32) 

Būtina toliau didinti nacionalinių institucijų 
bendradarbiavimą, įskaitant mokymo programas, 
ypač dėl to, kad skiriasi teisinės ir atskaitos 
sistemos. 

Veikla turėtų būti deklaruojama visur. (32) 

Kontrolės subjektams ar organams stinga 
personalo ir užkraunama per didelė našta, o 
sąžiningai veikiančių bendrovių nebelieka rinkoje. 
(31) 

Valstybės narės turėtų leisti taikyti dabartines ir 
papildomas stebėsenos priemones ar 
administracinius formalumus, kurie būtų vertinami 
kaip veiksmingi ir būtini, kartu išvengiant perteklinio 
reglamentavimo. 

Kuo sudėtingesnės užduotys, tuo daugiau išteklių 
reikia. 

Įvertinti naujas stebėsenos priemones ar formules 
laikantis direktyvų nuostatų. 

PASLAUGOS VIDAUS RINKOJE 

Integruotos paslaugų rinkos nebuvimas iš dalies 
leidžia paaiškinti, kodėl per pastaruosius 20 metų 
tarp JAV ir ES atsirado produktyvumo skirtumų. 

 
 
 
Mažesnės kliūtis, kurių randasi dėl to, kad egzistuoja 
daug kainuojanti įvairių nacionalinių taisyklių visuma. 
(78) 

Paslaugų rinkos dažnai yra labai 
reglamentuojamos. Be to, esama didelių skirtumų 
tarp nacionalinių nuostatų, kurios trukdo teikti 
paslaugas tarpvalstybiniu mastu. 

Paslaugų teikėjų nesugebėjimas diegti naujus 
organizacinius metodus, padedančius išnaudoti IRT 
privalumus. 

 

Direktyvoje valstybėms narėms paliekama per 
daug laisvės spręsti, kas yra įsisteigimo kliūtis arba 
kliūtis teikti paslaugas tarpvalstybiniu mastu. Jos 
gali teigti, kad tokios kliūtys yra „proporcingos“. 
(78) 

Abipusis vertinimas turėtų tapti nuolatiniu paslaugų 
reglamento peržiūros elementu, siekiant skatinti 
reguliuotojus atsisakyti perteklinių taisyklių ir 
pasitikėti vieni kitų taisyklėmis. 

Sutrikimai paslaugų rinkose riboja galimybes 
panaudoti eurą sukrėtimams švelninti ir trukdo 
užtikrinti tinkamą pinigų sąjungos veikimą. (79) 

 

Kliūčių paslaugų sektoriuje yra daugiau nei prekių 
sektoriuje, apyvartumas yra menkas ir selektyvus, o 
MVĮ gali kilti problema, susijusi su įsisteigimo laisve. 
(79) 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/vat_number/index_en.htm
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31  „Tokia reglamentavimo įvairovė gali labai daug kainuoti įmonėms, kurios pirmenybę teikia europiniams aspektams –

kiekvienoje šalyje fiksuotos patekimo į rinką išlaidos bus skaičiuojamos atskirai, todėl jas teks susigrąžinti prieš tai, kai 
investicijos ir dalyvavimas rinkoje taps pelningas. Tokios pasikartojančios fiksuotos pradinės išlaidos labai varžo paslaugų MVĮ 
motyvaciją ir mažų mažiausiai nepadeda daugeliui kitų teikėjų. (…) EBPO net ir nedaug sumažinus reglamentavimo įvairovę, jau 
smarkiai išaugo tiesioginės užsienio investicijos“. CEPS speciali ataskaita nr. 67, p. 17. 

32  Žr. BRO parengtą Bendrosios rinkos kūrimo kliūčių katalogą (http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.publications.24626). 

Vidinių ES kliūčių pašalinimas labai priklauso nuo 
vidaus paslaugų reguliavimo panaikinimo ar 
reformos. (79) 

Tai reiškia, kad būtinos esminės vidaus paslaugų 
reformos, kurios leistų sukurti konkurencingesnes ir 
geriau veikiančias paslaugų rinkas visur; tai yra 
būtina ir daug svarbiau ES augimui nei, pavyzdžiui, 
atvirumas tarpvalstybinei prekybai paslaugomis 
Europos Sąjungoje. 

Paslaugų sektorius susiduria su kliūtimis dėl to, kad 
tarp valstybių narių esama paslaugų 
reglamentavimo neatitikimų ir skirtumų31. (79) 

 

Visavertės ES paslaugų vidaus rinkos sukūrimo (t. y. 
toli gražu neapsiribojant horizontaliųjų paslaugų 
direktyva) nauda dar iki galo neįvertinta. (79) 
Geriau veikiančių paslaugų rinkų teikiama nauda ne 
visada susijusi tik su didesne konkurencija. (80) 

Finansinių paslaugų srityje dar neturima naujų 
duomenų, tinklo sektoriuose tokių duomenų dar 
nedaug (net ir iš jų galima spręsti apie gana didelę 
naudą); profesinių paslaugų sektoriuje neturima 
jokių patikimų duomenų. Visose trijose srityse tikra 
bendroji rinka nesukurta; tai leidžia daryti prielaidą, 
kad galima dar daug pasiekti; įvairi ekonominė 
nauda, susijusi su Paslaugų direktyvos įgyvendinimu, 
pradedama suprasti tik dabar, o vidutinės ir ilgosios 
trukmės nauda beveik neabejotinai sudarys keletą ES 
BVP procentinių punktų, jei ne daugiau. Atsižvelgiant 
į tai, kad ilgai buvo neįvertinti privalumai, susiję su 
mažesne paslaugų reglamentavimo taisyklių įvairove, 
nauda yra dar didesnė. 

Vidaus rinkos taisyklės nėra visapusiškai 
įgyvendinamos32 – nekokybiškas įgyvendinimas / 
administracinė ir procedūrinė našta trukdo 
specialistams teikti paslaugas tarpvalstybiniu 
mastu. (97) 

Tam būtinos didelės ilgesnio laikotarpio investicijos į 
infrastruktūrą (dujų, elektros, geležinkelio ir 
interneto) visoje Sąjungoje. Išskirtinis atvejis yra 
bendroji skaitmeninio turinio rinka, kartu su daug 
platesne Skaitmenine darbotvarke. 

PASLAUGŲ DIREKTYVOS ĮGYVENDINIMAS 

Nenuoseklus Paslaugų direktyvos aiškinimas ir 
netinkamas įgyvendinimas. 

Veiksmingas vykdymo užtikrinimas – išmanus ir 
spartus būdas užtikrinti augimą nenaudojant viešojo 
sektoriaus lėšų. 

Tarpusavio peržiūros (pagal Paslaugų direktyvą) ir 
tarpusavio vertinimo (pagal Profesinių kvalifikacijų 
direktyvą) suderinimas. 

Nustatyti sritis, kuriose valstybės narės 
neproporcingai stabdo prieigą prie tam tikrų 
profesijų. 

Kai suderinimas netaikomas, pasirinkti abipusį 
pripažinimą. 

Mokytis iš pasienio regionų. Pasienio 
bendradarbiavimas dažnai suteikia vertingų 
mažesnio masto pavyzdžių, kaip iš tiesų veikia 
bendroji rinka. 

Kai nustatomi direktyvos pažeidimai, turi būti 
taikomos supaprastintos pažeidimų nagrinėjimo 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.publications.24626
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33  Žr. 38 išnašą. 
34  http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l16027_en.htm.  

procedūros. 

Paslaugų teikėjai nukenčia dėl nepagrįstos 
diskriminacijos (dėl kilmės, įsisteigimo vietos). 

Valstybės narės užtikrina, kad būtų įgyvendinama 
Paslaugų direktyvos 20 straipsnio 2 dalis. 

Nepakankamas tarpvalstybinis paslaugų teikėjų 
draudimas. 

Suinteresuotųjų subjektų dialogas33. 

Direktyvos nuostatos turi būti tinkamai taikomos ir 
vykdomos vietoje (principas „veikti, kaip sutarta“). 

Teisė spręsti dėl tam tikrų apribojimų, – kurie tam 
tikrais atvejais gali būti pagrįsti pagal Paslaugų 
direktyvą dėl viršesnio bendrojo intereso, – 
panaikinimo (15 ir 16 straipsniai) paliekama 
valstybėms narėms; pilkosios zonos / 
protekcionizmas. (83) 

Valstybės narės ir atsakingos institucijos privalo 
atlikti tinkamą nacionalinių taisyklių ir leidimų 
suteikimo sistemų proporcingumo analizę. 

Savanoriškas požiūris turi tam tikrų apribojimų; gali 
būti naudinga toliau paaiškinti, kas yra 
proporcingumas ir ką tiksliai reiškia „viršesnis 
bendrasis interesas“.  

Atviros diskusijos apie atliktas proporcingumo 
analizes ir tai, kokiu mastu valstybės narės 
pasinaudojo veiksmų laisve ir išsaugojo tam tikrus 
apribojimus, kurie mažų mažiausiai yra abejotini. 

Valstybės narės privalo visada paisyti direktyvos ar 
reglamento esmės, vengti dviprasmybių ir neįvesti 
papildomų reikalavimų (t.y. „perteklinio 
reglamentavimo“), dėl kurių verslui gali susidaryti 
papildomų išlaidų.  

Nors Paslaugų direktyvos taikymo sritis yra plati, ji 
netaikoma didelei grupei svarbių reikalavimų, kurie 
tiesiogiai veikia paslaugų teikėjus. 

Komisija turėtų dar kartą iš esmės ištirti praktinį 
įgyvendinimą, įskaitant likusias paslaugų rinkų 
problemas bei kliūtis apskritai ir realius poreikius 
vietoje. (83) 

Į šią analizę taip pat reikėtų įtraukti visas atitinkamas 
sritis, kurioms netaikoma Paslaugų direktyva, tokias 
kaip profesinės kvalifikacijos, darbuotojų 
komandiravimas, E. prekybos direktyva, vartotojų 
apsaugos taisyklės (Reglamentai „Roma 1“ ir „Roma 
2“34) arba teismų jurisdikcija (Reglamentas „ Briuselis 
I“). (83) 

Paslaugoms Europoje pradėti taikyti išties integruotą 
požiūrį. (83) 

Nepakankamai reikalaujama, kad valstybės narės 
darytų pažangą (nuoseklumas, konvergencija, 
bendras viešasis interesas ir t.t.). 

Atnaujinti formalų ataskaitų teikimą, kurį Komisija 
(Vidaus rinkos ir paslaugų GD) vykdė (2009 ir 
2010 m.) reguliariai teikdama išsamius viešus 
informacinius pranešimus Konkurencijos tarybai (ir 
Europos Parlamentui) apie „Paslaugų direktyvos 
įgyvendinimo būklę“. (83) 

Pertvarkytas ataskaitų teikimas turėtų būti sutelktas 
į platesnį bendrosios paslaugų rinkos būklės 
klausimą. (84) 

Neapsiribojant kiekybiniais įgyvendinimo 
duomenimis, reikėtų atsižvelgti į realius rezultatus / 
paslaugų rinkos veikimą vietoje ir į kliūtis bei 
problemas, su kuriomis susiduria įmonės ir 
vartotojai, taip pat užtikrinti didesnį skaidrumą 
neišspręstų klausimų atžvilgiu ir geriau kiekybiškai 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l16027_en.htm
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35  Privačios apsaugos paslaugos, miesto transportas, taksi paslaugos, sveikatos apsauga, socialinės paslaugos ir laikinojo 

įdarbinimo įmonių paslaugos. Dėmesys atkreipiamas ir į kitus klausimus, tokius kaip profesinių kvalifikacijų pripažinimo 
trūkumas, reglamentuojamųjų profesijų ir specializacijų skaičius, dvigubas draudimas, taip pat abipusio pripažinimo 
trūkumas ir besikertantys nacionaliniai standartai. 

36  Taip pat žr. prieigai prie reglamentuojamųjų profesijų taikomą Europos Komisijos skaidrumo užtikrinimo priemonę 
(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-897_en.htm?locale=en).  

37  Pvz., darbo inspektorių, viešosios tarnybos kontaktinių centrų ir t. t. skaičiaus sumažėjimas. Iš esmės taikomas principas „vis 
mažiau žmonių daro vis sudėtingesnius darbus“. 

vertinti padarytą pažangą. (84) 

Trūksta tikrai visuotinio bendrosios rinkos 
principais pagrįsto požiūrio (t. y. tokio, kuris apimtų 
paslaugas, kurioms taikoma Paslaugų direktyva, ir 
paslaugas, kurioms direktyva netaikoma35) 

Integruotas požiūris į paslaugas bendrojoje rinkoje 
taikant horizontalią priemonę. (83) 

Būtinybė užtikrinti suderinamumą su kitomis ES 
direktyvomis ir iniciatyvomis (integruotas arba 
holistinis požiūris). (84) 

REGLAMENTUOJAMOSIOS PROFESIJOS36 

Europos Komisijos požiūris į prieigos prie 
reglamentuojamųjų profesijų palengvinimą (t. y. 
tam tikros formos reglamentavimo panaikinimą) 
sukeltų pavojų keletui veiklos sektorių, įskaitant 
statybos. 

Reglamentavimas reiškia didesnę kontrolę. (29) 

Be to, gali tapti nebeaiškios profesinės ribos ir 
atsakomybė, o tai gali pakirsti visuomenės 
pasitikėjimą paslaugų teikėjais. 

Būtina turėti omeny reglamentavimo panaikinimą 
tam tikruose sektoriuose, įskaitant statybos. 

Veiksmingas naujosios Direktyvos dėl profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo įgyvendinimas. 

Skirtingose valstybėse narėse reglamentuojamų 
profesijų sąrašas skiriasi. (38) 

RINKOS STEBĖJIMAS 

Aplinka, kurioje beveik netaikomos sankcijos, 
skatina sukčiavimą ar kitą nusikalstamą veiklą. 

Pašalinimas iš rinkos. (27) 

Didesnės baudos ir sankcijos. (19) 

Atsižvelgiant į tai, kad rinka yra labai sudėtinga 
sistema, viešojo sektoriaus institucijoms sunku 
užtikrinti kontrolę, o sukčiaujančioms firmoms 
lengva apeiti įstatymus arba išvengti bet kokios 
atsakomybės ar civilinės atsakomybės. 

Neatidėliotino daugiašalių samdos agentūrų 
klausimo sprendimas. (46) 

Sumažinti sąsają tarp menkesnio visuomenės 
dalyvavimo (pvz., dėl išteklių ar politinio 
įsipareigojimo trūkumo37) srityse, kuriose tikėtasi 
jos iniciatyvos, ir bendrų darbo, gyvenimo ir verslo 
sąlygų pablogėjimo. 

Visuomenės poveikio matomumas, taip pat geresnis 
administracijų bendradarbiavimas vietos ir 
tarpvalstybiniu lygmeniu (26) 

E. valdžios sprendimų kūrimas. 

 

PRAKTINIAI ASPEKTAI  
CIVILINĖ ATSAKOMYBĖ 

Esama polinkio riziką perkelti kitiems. Pavyzdžiui, 
Belgijoje civilinė atsakomybė tenka pagrindiniam 
rangovui. (31) 

Taryba ir Europos Parlamentas sutiko su rangovo ir 
kito subrangovo civiline atsakomybe arba su tuo, kad 
ji būtų pakeista, kai tinkama, lygiavertėmis 
priemonėmis. (18) 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-897_en.htm?locale=en
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38  Žr. Europos Komisijos projektą ELIOS (Įmonių ir pramonės GD), kurį įgyvendinant nagrinėjama, kaip atskaitos sistema galėtų 

padėti (per)draudikams riziką vertinti taip, kad tai būtų suderinama su vidaus rinkos tikslais (http://www.elios-
ec.eu/en/introduction). 2014 m. kovo 31 d. Europos Komisija priėmė Tarnybų darbo dokumentą dėl galimybės apsidrausti 
(http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/implementation/2012-communication/index_en.htm).  

39  Europos Komisijos tarnybų darbo dokumentas turi būti paskelbtas 2014 m. pirmoje pusėje. Dokumente, kuriame pateikiama 
nuoroda į Direktyvos 2006/123/EB 23 str. 1 dalį, kalbama apie veiklą, keliančią grėsmę saugai ar sveikatai, ir tai iš esmės 
reiškia profesinę civilinę atsakomybę. 

40  Žr. EESRK nuomones CESE 979/2008, OL C 224, 2008 8 30, p. 32, CESE 416/2007, OL C 161, 2007 7 13, p. 40, CESE 1162/2011, 
OL C 318, 2011 10 29, p. 113. 

Dėl didelio konkurencinio spaudimo, sudėtingumo 
ir nepakankamo skaidrumo civilinė atsakomybė ir 
atsakomybė yra neapibrėžta, ypač hierarchinėje 
bendrovių struktūroje. (41) 

Prancūzija ir kitos valstybės narės nurodė, kad 
konkrečiai subrangovų civilinė atsakomybė (12 
straipsnis), kaip statybos sektoriui taikytinas 
įpareigojantis principas, yra svarbus punktas jų 
pageidaujamų dalykų sąraše (prieš 2013 12 09 
susitarimą dėl Vykdymo užtikrinimo direktyvos), taip 
siekiant užkirsti kelią sudėtingoms sukčiavimo 
strategijoms. (32) 

DRAUDIMAS 

Ilgalaikė draudimo problema, kylanti bendrovėms 
(ypač MVĮ), veikiančioms kitoje valstybėje narėje38. 

  

DRAUDIMO ĮSIPAREIGOJIMAI39 

Galimos pilkosios zonos, susijusios su specialistais 
iš kitų valstybių narių (pvz., iš Lenkijos). 

 

VARTOTOJAI 

Vartotojų organizacijos neparodė jokio ypatingo 
susidomėjimo EESRK tyrimu, nepaisant to, kad 
statybos procesai ir statybinės medžiagos gali būti 
pavojingi trečiosioms šalims, tiek darbo metu, tiek 
po jo užbaigimo. 

 

Vartotojų atsakomybė nustatant sutarties sąlygas. 

VĖLUOJANTYS MOKĖJIMAI 

Statybos sektoriui (ypač MVĮ) kyla didelis 
spaudimas dėl privačiojo ir viešojo sektoriaus 
klientų vėlavimo mokėti. 

Tinkamai įgyvendinti Pavėluotų mokėjimų direktyvą 
(2011/7/ES).  

Prekybos asociacijų (privatusis sektorius) ir 
vyriausybės (viešasis sektorius) vykdoma stebėsena 
ir veiksmai. 

Valstybės narės, taikančios trumpesnius terminus, 
privalo jų nenukelti (direktyva nedraudžia nukelti 
mokėjimo terminus). 

VIEŠIEJI PIRKIMAI40 

Kai savininkai arba perkančios institucijos visada 
ieško mažiausią kainą siūlančio konkurso dalyvio, 
sudaromos prielaidos sukčiauti. (35) 

Mažiausią kainą siūlantiems konkursų dalyviams 
turėtų būti nustatomi papildomi reikalavimai (arba 
prievolė įrodyti). (38) 

Kad laimėtų konkursus, kai kurios didesnės 
statybos bendrovės ėmė persikvalifikuoti į projektų 
valdymo firmas, ieškančias pigios ir todėl mažiau 
kvalifikuotos darbo jėgos. (28) 

Skatinti „ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo“ 
principą, kartu nuosekliai užtikrinant, kad būtų 
atmetamos neįprastai mažos kainos pasiūlymai. (60) 

Viešųjų pirkimų paketai dažnai yra nepagrįstai dideli. 
Tuo būdu MVĮ trukdoma tapti pagrindiniais 
rangovais ir per daug ribojama konkurencija. 

http://www.elios-ec.eu/en/introduction
http://www.elios-ec.eu/en/introduction
http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/implementation/2012-communication/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2008.224.01.0032.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2007.161.01.0040.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2011.318.01.0113.01.ENG
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41  Žr. EESRK nuomones CESE 1068/2005, OL C 24, 2006 1 31, p. 39 ir CESE 984/2011, OL C 248, 2011 8 25, p. 87. 

  

TEISĖKŪROS ASPEKTAI  
MVĮ 

Pigi darbo jėga iš ES rytinių valstybių narių daro 
spaudimą statybos sektoriaus MVĮ (ir labai mažoms 
įmonėms), kuriose dirba ilgalaikiai darbuotojai 
(išskyrus reglamentuojamąsias profesijas, tokias 
kaip laidojimo paslaugų). 

 

Per didelės socialinės išlaidos skatina sukčiauti. (35) 

Nėra prieigos prie tarpvalstybinių rinkų (dėl kalbos, 
draudimo ir pan.). 

Nacionalinių darbo įstatymų ir Europos teisės aktų 
sudėtingumas. 

EESRK pakartotinai pasisakė už tai, kad būtų taikomi 
pažangaus reglamentavimo principai41. 

SAVIREGULIAVIMAS 

Savireguliavimas pasirodė esąs naudingas ir 
veiksmingas keliuose sektoriuose, tokiuose kaip 
reklamos ar alkoholinių gėrimų. Be to, jis suteikia 
teisės aktams nebūdingą lankstumą ir galimybę 
reaguoti. Tačiau atrodo, kad savireguliavimas 
statybos sektoriuje būtų sudėtingas dėl dabartinių 
sektoriaus ypatybių. 

Akivaizdu, kad yra ko pasimokyti iš tokių sistemų, 
kurias taikant būtini esminiai pokyčiai, susiję su 
politine drąsa ir „teigiamu apsisprendimu“. (28) 

Privalomas savireguliavimas gali būti vienas iš 
variantų. 

Įstatymai lėtai prisitaiko prie naujų tendencijų 
(pvz., prie perėjimo nuo valstybės valdomos 
ekonomikos prie tokios, kuri pagrįsta privačia 
iniciatyva). 

Savireguliavimas yra labiau reaktyvus (ir grįstas 
dalyvavimu). 

Europos elgesio kodeksas, pagrįstas geriausia 
praktika, padėtų nustatyti standartus, pavyzdžiui, 
susijusius su pateiktina informacija / duomenimis. 
(44) 

Tinkamo esamų teisės aktų įgyvendinimo ir vykdymo 
užtikrinimo pakaktų ir nustatant skirtingų veikiančių 
subjektų atsakomybę. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2006.024.01.0039.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2011.248.01.0087.01.ENG
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PRIEDAS 
_______________________________________________________ 

 
TIKSLAI IR METODIKA 

 EESRK nori tinkamai pristatyti esamą padėtį ir priemones (šiuo metu turimas arba dar rengiamas), 
kurios reikalingos norint ryžtingai šalinti trūkumus. Šios išvados yra pagrįstos42: 

 atitinkamų dokumentų ir duomenų iš įvairių šaltinių (institucijų, žiniasklaidos, akademinio pasaulio, 
socialinių partnerių, interesų grupių, ekspertų grupių ir t. t.) vertinimu; 

 pokalbių, kuriuos EESRK narių delegacija43 surengė su statybos sektoriaus socialiniais partneriais ir 
viešojo sektoriaus institucijomis 6 valstybėse narėse (Belgijoje, Lenkijoje, Portugalijoje, Prancūzijoje, 
Rumunijoje, Vokietijoje) ir su Briuselyje įsikūrusiais Europos socialiniais partneriais, institucijomis ir 
ekspertų grupėmis, vertinimu; 

 atitinkamomis EESRK nuomonėmis. 
Dėl įvairių priežasčių44 gali būti skirtumų tarp numanomų trūkumų ir realios padėties vietoje (kai kam gali 
pagrįstai kilti noras teigti, kad turime reikalų su judančiu taikiniu!), tačiau ataskaitoje norima politikos 
rengėjams pateikti keletą galimų sprendimų variantų. 

 

DIREKTYVOS TRUMPAI  
Paslaugų direktyvos tikslas  

(2006/123/EB) 
Darbuotojų komandiravimo 
direktyvos tikslas (96/71/EB) 

Vykdymo užtikrinimo direktyvos 
tikslas  

(COM(2012) 0131)45 
Padėti paslaugų teikėjams 
naudotis įsisteigimo laisve ir 
laisvam paslaugų judėjimui 
palengvinti, kartu užtikrinant 
aukštą paslaugų kokybę. 
Supaprastinti administracines 
procedūras. 
Šalinti diskriminacinius, 
nereikalingus ar neproporcingus 
reikalavimus. 
Gerinti valstybių narių 
administracinį bendradarbiavimą. 
Stiprinti vartotojų teises.  

Sudaryti sąlygas nevaržomai teikti 
paslaugas tarpvalstybiniu mastu, 
kartu užtikrinant, kad 
komandiruotų darbuotojų teisės 
ir darbo sąlygos būtų saugomos 
visoje Europos Sąjungoje. 

Užtikrinti geresnį ir vienodesnį 
Direktyvos 96/71/EB 
įgyvendinimą, taikymą ir 
vykdymą, įskaitant priemones, 
kuriomis būtų neleidžiama 
pažeisti ir netinkamai taikyti 
nustatytas taisykles. 
Užtikrinti tinkamą komandiruotų 
darbuotojų teisių apsaugą, ypač 
užtikrinti darbo sąlygas, 
taikomas ten, kur paslauga bus 
teikiama, kartu paslaugų 
teikėjams sudarant palankesnes 
sąlygas naudotis laisve teikti 
paslaugas ir skatinant sąžiningą 
paslaugų teikėjų konkurenciją. 

 

                                                      
42  Anketos atsakymų vertinimas į ataskaitą kaip priedėlis bus įtrauktas vėliau. 
43  Bendrosios rinkos observatorijos nariai: Ivan VOLEŠ, Ulrich SCHRÖDER (I grupė), Christoph LECHNER, Martin SIECKER, 

Bendrosios rinkos, gamybos ir vartojimo skyriaus (INT) pirmininkas (abu – II grupė), Jorge PEGADO LIZ (III grupė). Darbo 
rinkos observatorijos (DRO) nariai: Ana BONTEA (I grupė), Denis MEYNENT (II grupė, DRO vicepirmininkas), Eugen LUCAN 
(III grupė). 

44  Problemos, apie kurias pranešama, gali būti tam tikrų ekonominių interesų išraiška; skiriasi aplinkybės valstybėse narėse ir 
t. t. 

45  Europos Parlamento Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas dėl ataskaitos balsavo 2014 m. kovo 18 d. Taip pat žr. 50 
išnašą. 
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PASLAUGŲ DIREKTYVA 

Šia direktyva sukuriamas bendras teisinis pagrindas, padedantis paslaugų teikėjams naudotis įsisteigimo 
laisve ir palengvinantis laisvą paslaugų judėjimą. Ji pagrįsta keturiais ramsčiais: 

 didinti teikėjų įsisteigimo laisvę ir paslaugų teikimo laisvę Europos Sąjungoje; 

 stiprinti paslaugų gavėjų, kaip tų, kurie jomis naudojasi, teises; 

 gerinti paslaugų kokybę; 

 užtikrinti veiksmingą valstybių narių administracinį bendradarbiavimą. 
Direktyva nustatomas paslaugų, teikiamų užtikrinant ekonominę naudą (išskyrus sektorius, kuriems 
direktyva netaikoma), bendras teisinis pagrindas, atsižvelgiant į tam tikros veiklos ar profesijų specifiką. 
Ši direktyva taikoma įvairioms paslaugoms, kurioms tenka apie 40 proc. ES BVP ir užimtumo. 
Ji taikoma tokiems sektoriams kaip statybos ir amatų sektoriai <…>, daugumai reglamentuojamųjų 
profesijų (pavyzdžiui, teisininkams, architektams, inžinieriams ir apskaitininkams).46 
 
Šios direktyvos 17 straipsnyje47 teigiama, kad 16 straipsnis („Valstybės narės gerbia teikėjų teisę teikti 
paslaugas ne toje valstybėje narėje, kurioje jie yra įsisteigę. Valstybė narė, kurioje teikiama paslauga, savo 
teritorijoje užtikrina nevaržomą teisę teikti paslaugas ar vykdyti paslaugų teikimo veiklą.“) netaikomas <…> 
klausimams, kuriems taikoma Direktyva 96/71/EB (Darbuotojų komandiravimo direktyva). 

 

 

DARBUOTOJŲ KOMANDIRAVIMO DIREKTYVA 

 Statybos sektoriuje taikomos pagrindinės sąlygos, išdėstytos kolektyvinėse sutartyse ir vietos 
valdžios potvarkiuose.48 
 

a) maksimalus darbo ir minimalus poilsio laikas; 
b) minimalios mokamos metinės atostogos; 
c) minimalus darbo užmokestis*, įskaitant viršvalandžių apmokėjimo normas;  

d) darbuotojų, ypač siūlomų laikino įdarbinimo įmonių, laikino perleidimo sąlygos
49

; 

e) darbuotojų sveikata, higiena ir darbo sauga; 
f) apsaugos priemonės, skirtos nėščių ar neseniai pagimdžiusių moterų, vaikų ir jaunimo darbo sutarties 
sąlygoms vykdyti; 
g) vienodų sąlygų taikymas vyrams ir moterims bei kitos nediskriminavimo nuostatos. 
* Šioje direktyvoje minimalaus darbo užmokesčio sąvoka apibrėžiama valstybės narės, į kurios teritoriją 
darbuotojas yra komandiruojamas, nacionalinėje teisėje ir (arba) pagal toje valstybėje narėje priimtą 
praktiką. 

 
 

                                                      
46  Kitos sritys yra mažmeninė prekyba, verslo paslaugos (pavyzdžiui, biurų priežiūra, valdymo konsultacijos ir viešieji ryšiai), 

turizmas, nekilnojamojo turto paslaugos ir privatus švietimas. 
47  17 straipsnio 6 dalyje teigiama, kad 16 straipsnis netaikomas „klausimams, kuriems taikoma Direktyvos 2005/36/EB 

II antraštinė dalis, taip pat valstybių narių, kuriose teikiama paslauga, reikalavimams, pagal kuriuos vykdyti tam tikrą veiklą 
leidžiama tik tam tikros profesijos atstovams“.  

48  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=471.  
49  Žr. Direktyvą 2008/104/EB dėl darbo per laikinojo įdarbinimo įmones. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=471
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VYKDYMO UŽTIKRINIMO DIREKTYVA  
 Vykdymo užtikrinimo direktyvos tikslas – gerinti Darbuotojų komandiravimo direktyvos 
įgyvendinimą, taikymą ir vykdymą. 
 

4 straipsnis. Tikro komandiravimo nustatymas ir piktnaudžiavimo bei pažeidimų prevencija50 
1. Siekdamos įgyvendinti ir taikyti Direktyvą 96/71/EB bei užtikrinti jos vykdymą, kompetentingos 
institucijos atlieka bendrą visų faktinių elementų, kuriuos jos laiko būtinais, įskaitant visų pirma 
nustatytuosius šio straipsnio 2 ir 3 dalyse, vertinimą. Tie elementai skirti padėti kompetentingoms 
institucijoms, kai jos vykdo patikras ir kontrolę ir kai jos turi pagrindo manyti, kad darbuotojas gali būti 
nelaikomu komandiruotu pagal Direktyvą 96/71/EB. Atliekant bendrą vertinimą tie elementai yra 
orientaciniai veiksniai, todėl jų negalima vertinti atskirai. 
 
2. Kompetentingos institucijos, siekdamos nustatyti, ar įmonė iš tiesų atlieka didžiąją dalį veiklos, 
nepriskiriamos vien vidaus valdymo ir (arba) administracinei veiklai, atsižvelgdamos į ilgesnį laikotarpį, 
atlieka bendrą visų faktinių elementų, apibūdinančių įmonių įsisteigimo valstybėje narėje ir prireikus 
priimančioje valstybėje narėje vykdomą veiklą, vertinimą. Tokie elementai, visų pirmą, gali apimti:  
a) vietą, kurioje įmonė turi registruotą buveinę ir administraciją, naudojasi biuro patalpomis, moka 
mokesčius ir socialinio draudimo įmokas, ir, jeigu taikytina, pagal nacionalinės teisės aktus turi profesinės 
veiklos licenciją arba yra užsiregistravusi prekybos rūmuose arba profesinėse organizacijose;  
b) vietą, kurioje komandiruoti darbuotojai yra įdarbinti ir iš kurios jie yra komandiruoti; 
c) sutartims, kurias įmonė sudarė su savo darbuotojais ir su klientais, taikytiną teisę; 
d) vietą, kurioje įmonė vykdo didžiąją dalį verslo veiklos ir kurioje dirba jos administracinis personalas; 
e) įvykdytų sutarčių skaičių ir (arba) pasiektą apyvartą įsisteigimo valstybėje narėje, atsižvelgiant į, inter 
alia, konkrečią naujai įsteigtų įmonių ir MVĮ padėtį. 
 
3. Siekiant įvertinti, ar komandiruotas darbuotojas laikinai atlieka savo darbą kitoje valstybėje narėje 
nei ta, kurioje jis paprastai dirba, išnagrinėjami visi tokį darbą ir darbuotojo padėtį apibūdinantys 
faktiniai elementai. Tokie elementai, visų pirma, gali apimti: 
a) tai, kad darbas atliekamas ribotą laikotarpį kitoje valstybėje narėje; 
b) dieną, kurią prasideda komandiravimas; 
c) tai, kad komandiruojama į kitą valstybę narę nei ta, kurioje ar iš kurios komandiruotas darbuotojas 
paprastai  atlieka savo darbą pagal Reglamentą (EB) Nr. 593/2008 (Roma I) ir (arba) Romos konvenciją; 
d) tai, kad komandiruotas darbuotojas, užbaigęs darbą arba suteikęs paslaugas, dėl kurių jis buvo 
komandiruotas, grįžta arba numatoma, kad jis grįš toliau dirbti į valstybę narę, iš kurios jis buvo 
komandiruotas; 
e) veiklos pobūdį; 
f) tai, kad darbuotoją komandiruojantis darbdavys pasirūpina kelione, aprūpina maitinimu ir 
apgyvendinimu arba kompensuoja šias išlaidas, ir prireikus, kaip tai suteikiama, arba nurodomas išlaidų 
kompensavimo metodas; 
g) bet kokius ankstesnius laikotarpius, kurių metu pareigas ėjo tas pats arba kitas (komandiruotas) 
darbuotojas. 

 
4. Tai, kad netenkinami vienas ar daugiau iš 2 ir 3 dalyse nustatytų faktinių elementų, nebūtinai 
automatiškai reiškia, kad situacijos negalima pripažinti komandiravimu. Tų elementų vertinimas 
pritaikomas kiekvienu konkrečiu atveju atsižvelgiant į situacijos ypatumus. 
 
5. Į šiame straipsnyje nurodytus elementus, kuriuos kompetentingos institucijos naudoja atlikdamos 
bendrą įvertinimą, kad nustatytų tikrą komandiravimo atvejį, taip pat gali būti atsižvelgiama siekiant 
nustatyti, ar asmeniui taikytina darbuotojo apibrėžtis pagal Direktyvos 96/71/EB 2 straipsnio 2 dalį. 
Valstybės narės turėtų vadovautis, inter alia, faktais, susijusiais su darbo atlikimu, darbuotojo 

                                                      
50  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucijos 4 straipsnis (P7_TA-PROV(2014)0415, preliminarus 

tekstas).  
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pavaldumo ryšiais ir atlygiu, nepaisant to, kaip santykiai apibūdinami susitarime, neatsižvelgiant į tai, ar 
jis yra sutartinis, dėl kurio gali būti susitarusios šalys. 

 

EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS 
APIE DIREKTYVAS 
 EESRK pateikė keletą nuomonių dėl paslaugų ir darbuotojų komandiravimo. Nuomonėje dėl 
bendrosios rinkos socialinių ir aplinkosaugos aspektų51 Komitetas pakartojo, kad „darbo rinkos integravimas 
yra geriausia apsauga nuo socialinės atskirties“. Todėl būtų galima pridurti, kad, nors rinka savaime yra 
tarptautinis reiškinys, šiuo metu darbo pobūdis iš esmės ir toliau yra nacionalinis. Dėl to logiškai kyla 
nuoseklumo ir darnumo (ar šių aspektų trūkumo) bendrojoje rinkoje klausimas, nes ES politika, kuria 
siekiama integracijos, neišvengiamai bus problemiška (arba neįgyvendinama), jei ji neturės vienodo 
tarpvalstybinio pagrindo. Nuomonėje dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo 
užtikrinimo52 EESRK „ragino įtvirtinti veiksmingesnes taisykles, susijusias su darbuotojų komandiravimu, be 
kitų dalykų, patikslinant ir patobulinant direktyvos nuostatas dėl darbuotojų komandiravimo ir stiprinant 
valstybių narių institucijų bendradarbiavimą“. Be to, Komitetas nurodė, kad ir toliau akivaizdžiai reikia daug 
dėmesio skirti „geresniam įgyvendinimui ir efektyviam valstybių narių bendradarbiavimui administravimo 
srityje“. „Siekiant skatinti tarpvalstybines paslaugas sąžiningos konkurencijos aplinkoje, būtina sukurti 
būtiniausias vienodas įdarbinimo sąlygas, atitinkančias nacionalinius įstatymus ir kolektyvines sutartis.“  
 
 Teisingumo teismo sprendimų dėl darbuotojų komandiravimo direktyvų klausimą EESRK nagrinėjo 
nuomonėse „Bendrosios rinkos socialinis matmuo“53 ir „Bendrosios rinkos aktas. Dvylika svertų“54. Komitetas 
paragino: 

 išaiškinti ir patobulinti darbuotojų komandiravimo direktyvos nuostatas;  

 užtikrinti veiksmingesnį valstybių narių institucijų bendradarbiavimą; 

 nediskriminavimo principą taikyti darbo ir atlygio sąlygoms; 

 konsultuotis su socialiniais partneriais; 

 nediskriminuoti bendrovių vidaus rinkoje. 
 

ATITINKAMOS EESRK NUOMONĖS 
EESRK NUOMONĖS NUORODA PRANEŠĖJAS 

Paslaugų direktyva CESE 137/2005, 
OL C 221, 2005 9 8, p. 113 

A. METZLER 
E. EHNMARK 

Paslaugų vidaus rinka: su darbo rinka ir vartotojų 
apsauga susiję reikalavimai 

CESE 793/2007, 
OL C 175, 2007 7 27, p. 14 

K. ALLEWELDT 

Bendrosios rinkos socialiniai ir aplinkosaugos 
aspektai 

CESE 36/2009, 
OL C 182, 2009 8 4, p. 1 

A. ADAMCZYK 

Bendrosios rinkos socialinis matmuo CESE 970/2010, 
OL C 44, 2011 2 11, p. 90 

T. JANSON 

Bendroji paslaugų rinka CESE 1161/2011, 
OL C 318, 2011 10 29, p. 109 

M. SIECKER 

Profesinės kvalifikacijos CESE 1046/2012 
OL C 191, 2012 6 29, p. 103 

A. METZLER 

Darbuotojų komandiravimas CESE 1387/2012, 
OL C 351, 2012 11 15, p. 61 

T. JANSON 

Europos socialinis ženklas CESE 1820/2012, 
OL C 76, 2013 3 14, p. 20 

A. RODERT 

Piktnaudžiavimas savarankiškai dirbančio asmens 
statusu 

CESE 2063/2012 
OL C 161, 2013 6 6, p. 14 

M. SIECKER 

                                                      
51  CESE 36/2009, OL C 182, 2009 8 4, p. 1.  
52  CESE 1387/2012, OL C 351, 2012 11 15, p. 61. 
53  CESE 970/2010, OL C 44, 2011 2 11, p. 90. 
54  CESE 1583/2011, OL C 24, 2012 1 28, p. 99. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2005.221.01.0113.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2007.175.01.0014.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2009.182.01.0001.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2011.044.01.0090.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2011.318.01.0109.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.191.01.0103.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.351.01.0061.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.076.01.0020.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.161.01.0014.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2009.182.01.0001.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.351.01.0061.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2011.044.01.0090.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.024.01.0099.01.ENG
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Ekonomiškai priklausomo savarankiško darbo 
tendencijos 

CESE 639/2010, 
OL C 18, 2011 1 19, p. 44 

J.M. ZUFIAUR NARVAIZA 

Statybos sektoriaus konkurencingumas CESE 2295/2012,  
OL C 198, 2013 7 10, p. 45 

L. PLOSCEANU 

 
SUSIJUSIOS EESRK NUOMONĖS 

Bendrosios rinkos aktas. Trūkstamų priemonių 
nustatymas 

CESE 3154/2013, 
OL C 67, 2014 3 6, p. 53 

B. FEDERSPIEL, I. VOLEŠ 
& M. SIECKER 

II bendrosios rinkos aktas. Drauge už naująjį 
augimą 

CESE 2039/2012, 
OL C 76, 2013 3 14, p. 24 

M. SIECKER, I. VOLEŠ & 
B. FEDERSPIEL 

Bendrosios rinkos aktas. Dvylika svertų augimui 
skatinti ir pasitikėjimui stiprinti 

CESE 1583/2011, 
OL C 24, 2012 1 28, p. 99 

I. VOLEŠ, B. FEDERSPIEL 
& M. SIECKER 

Pagrindiniai veiksmai siekiant II bendrosios rinkos 
akto  

CESE 1575/2012, 
OL C 299, 2012 10 4, p. 165 

I. VOLEŠ, B. FEDERSPIEL 
& M. SIECKER 

Kuriamas Bendrosios rinkos aktas siekiant labai 
konkurencingos socialinės rinkos ekonomikos 

CESE 525/2011 
OL C 132, 2011 5 3, p. 47 

I. VOLEŠ, B. FEDERSPIEL 
& M. SIECKER 

Smulkus verslas dideliame pasaulyje – nauja 
partnerystė, kuria MVĮ padedama pasinaudoti 
pasaulinėmis galimybėmis 

CESE 1293/2012, 
OL C 229, 2012 7 31, p. 49 

I. VOLEŠ 

Piliečiams palanki ir humaniška vidaus rinkos 
politika 

CESE 466/2012, 
OL C 143, 2012 5 22, p. 17 

J. PEGADO LIZ 

 

_____________ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2011.018.01.0044.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.198.01.0045.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.067.01.0053.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.076.01.0024.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.024.01.0099.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.299.01.0165.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2011.132.01.0047.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.229.01.0049.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.143.01.0017.01.ENG

