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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. припомня, че услугите съставляват повече от три четвърти от европейската 
икономика и че много услуги са от жизненоважно значение за 
конкурентоспособността и нововъведенията в други области на сектора на услугите, 
както и в промишления сектор;

2. счита, че ефективното функциониране на вътрешния пазар на услугите е важно за 
цялостната конкурентоспособност на предприятията от ЕС; подчертава, че за тази 
цел е от значение навременното и правилно прилагане и транспониране на 
законодателството на Общността, включително на Директива 2006/123/ЕО относно 
услугите на вътрешния пазар1;

3. счита, че една амбициозна политика в сферата на предприятията, в частност 
Европейският закон за малките предприятия, би могла да повиши 
конкурентоспособността на МСП; призовава тази предстояща инициатива да 
обхване също така нуждите на сектора на услугите и одобрява изготвянето на 
законодателен акт;

4. припомня значението на услугите за европейската икономика и изразява 
безпокойство относно липсата на напредък що се отнася до услугите в рамките на 
текущия кръг от преговори в Световната търговска организация;  

5. отбелязва, че липсата на квалифицирана работна ръка е предизвикателство за 
сектора на услугите в Европа и че е необходимо разработването на мерки за 
справяне с този проблем, наред с другото посредством опростяване на процедурите 
свързани с предоставянето на разрешителни за работа; настоятелно насърчава 
държавите-членки да подкрепят принципите на гъвкава сигурност, изложени в 
резолюцията на Парламента относно общите принципи на гъвкавата сигурност от 
29 ноември 2007 г.;

6. подчертава, че секторът на услугите може да допринесе много за решаването на 
екологичните проблеми, и счита, че е един от основните елементи с добавена 
стойност в износа на ЕС на знания и умения; подчертава, че при изготвянето на 
политика за устойчиво развитие е необходимо да се вземе под внимание значението 
на сектора услугите; 

7. приветства  настойчивостта на Комисията2 да бъде гарантирано, че положителните 
последици от глобализацията достигат до потребителите; подчертава, че лоялната 

                                               
1 OВ L 376, 29.12.06, стp. 36.
2 SEC(2007)1519 Работен документ на службите на Комисията "Външното измерение на прегледа на 
единния пазар".
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конкуренция в сферата на услугите е от ключово значение, за да се гарантира, че 
потребителите ще имат полза от европейския отворен пазар. 
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