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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. připomíná, že služby představují více než tři čtvrtiny evropského hospodářství a že mnoho 
služeb má zásadní význam pro konkurenceschopnost a inovace v dalších částech odvětví 
služeb i v průmyslovém odvětví; 

2. zastává názor, že účinně fungující vnitřní trh se službami je důležitý pro 
konkurenceschopnost podniků EU v celosvětovém měřítku; zdůrazňuje, že důležitou roli 
hraje v tomto směru včasné a správné uplatňování a provádění právních předpisů 
Společenství včetně směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu1;  

3. domnívá se, že ambiciózní politika v oblasti podnikání, a zejména evropský akt 
o drobném podnikání, by mohly posílit konkurenceschopnost malých a středních podniků; 
požaduje, aby nadcházející iniciativa řešila rovněž potřeby odvětví služeb, a vyjadřuje se 
ve prospěch právního nástroje;

4. připomíná význam služeb pro evropské hospodářství a vyjadřuje své znepokojení nad tím, 
jak malého pokroku bylo, pokud jde o služby, dosaženo při současném kole jednání 
Světové obchodní organizace;

5. upozorňuje na to, že nedostatek kvalifikovaných pracovníků představuje pro evropské 
odvětví služeb nový problém a že je třeba vypracovat opatření, která jej budou řešit mimo 
jiné zjednodušením postupů týkajících se udělování pracovních povolení; důrazně vyzývá 
členské státy k tomu, aby podporovaly zásady flexikurity uvedené v usnesení Parlamentu 
o obecných zásadách flexikurity ze dne 29. listopadu 2007;

6. vyzdvihuje skutečnost, že odvětví služeb může nabídnout řadu řešení problémů v oblasti 
životního prostředí, a domnívá se, že tato řešení představují jeden z klíčových aspektů 
přínosu při vývozu evropského know-how; zdůrazňuje také, jak je důležité zohlednit 
potřeby odvětví služeb při vytváření politiky udržitelného rozvoje; 

7. vítá, že Komise2 klade důraz na zajištění toho, aby pozitivní dopad globalizace pocítili 
spotřebitelé; zdůrazňuje, že nezbytným předpokladem pro to, aby měli spotřebitelé 
z otevřeného evropského trhu prospěch, je spravedlivá hospodářská soutěž v oblasti 
služeb.

                                               
1 Úř. věst. L 376, 29.12.2006, s. 36.
2 SEK(2007)1519 pracovní dokument útvarů Komise nazvaný „Vnější rozměr přezkumu jednotného trhu“ 
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