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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Handlu 
Międzynarodowego, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. przypomina, że udział usług w gospodarce europejskiej wynosi ponad trzy czwarte i że 
liczne usługi mają zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności i innowacji w innych 
dziedzinach sektora usług oraz w sektorze przemysłu; 

2. jest zdania, że skutecznie działający wewnętrzny rynek usług ma znaczenie dla globalnej 
konkurencyjności przedsiębiorstw z UE; podkreśla, że dla tego celu ważne jest terminowe 
i prawidłowe wdrożenie i transpozycja przepisów wspólnotowych, w tym dyrektywy 
2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym1; 

3. uważa, że ambitna polityka dotycząca przedsiębiorstw, a zwłaszcza europejska regulacja 
poświęcona małym przedsiębiorstwom, mogłaby wzmocnić konkurencyjność małych 
i średnich przedsiębiorstw; wnosi, aby planowana inicjatywa obejmowała również 
potrzeby sektora usług, i opowiada się za aktem prawnym;

4. przypomina o znaczeniu usług dla gospodarki europejskiej i wyraża zaniepokojenie 
brakiem postępu w zakresie usług w obecnej rundzie negocjacji w ramach Światowej 
Organizacji Handlu;

5. zauważa, że brak wykwalifikowanych pracowników stanowi coraz większe wyzwanie dla 
sektora usług w Europie oraz że należy opracować środki, aby temu zaradzić, m.in. 
poprzez uproszczenie procedur przyznawania pozwoleń na pracę; zdecydowanie zachęca 
państwa członkowskie do promowania zasady elastyczności i pewności zatrudnienia 
(flexicurity), jak określono w rezolucji Parlamentu w sprawie wspólnych zasad wdrażania 
modelu flexicurity z dnia 29 listopada 2007 r.;

6. podkreśla, że sektor usług może wnieść wiele rozwiązań problemów środowiskowych, 
i uważa, że usługi są jednym z głównych elementów wartości dodanej w eksporcie know-
how przez UE; podkreśla, że przy opracowywaniu polityki w zakresie trwałego rozwoju 
należy uwzględnić znaczenie sektora usług; 

7. przyjmuje z zadowoleniem nacisk Komisji2 na uświadomienie konsumentom 
pozytywnych skutków globalizacji; podkreśla, że uczciwa konkurencja na rynku usług ma 
kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że konsumenci skorzystają na otwartym rynku 
europejskim.

                                               
1 Dz.U. L 376 z 29.12.2006, str. 36.
2 SEC(2007)1519 Dokument roboczy służb Komisji: „Wymiar zewnętrzny przeglądu jednolitego rynku”.
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