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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. pripomína, že oblasť služieb predstavuje viac než tri štvrtiny európskeho hospodárstva 
a že mnohé služby majú rozhodujúci význam pre konkurencieschopnosť a inováciu 
v ďalších oblastiach sektoru služieb, ako aj v odvetví priemyslu; 

2. zastáva názor, že efektívne fungujúci vnútorný trh v oblasti služieb je dôležitý pre 
konkurencieschopnosť podnikov EÚ v celosvetovom meradle; zdôrazňuje, že na tento 
účel je dôležité včasné a správne uplatňovanie a transpozícia právnych predpisov 
Spoločenstva vrátane smernice 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu1;  

3. je presvedčený, že ambiciózna politika v oblasti podnikania, a to najmä európsky zákon 
o malých podnikoch, by mohla posilniť konkurencieschopnosť malých a stredných 
podnikov; žiada, aby nadchádzajúca iniciatíva pokrývala tiež potreby sektoru služieb 
a vyslovuje sa v prospech legislatívneho nástroja;

4. pripomína význam služieb pre európske hospodárstvo a vyjadruje znepokojenie nad 
stagnáciou v oblasti služieb v súčasnom kole rokovaní vo Svetovej obchodnej organizácii;

5. poznamenáva, že nedostatok kvalifikovaných pracovníkov je novou výzvou pre sektor 
služieb v Európe a že je potrebné vyvinúť opatrenia na riešenie  tohto problému, okrem 
iného aj zjednodušením postupov súvisiacich s udeľovaním pracovných povolení; dôrazne 
povzbudzuje členské štáty, aby presadzovali zásady flexiistoty, tak ako sa uvádzajú 
v uznesení Parlamentu o spoločných zásadách flexiistoty z 29. novembra 2007;

6. zdôrazňuje, že sektor služieb môže priniesť mnoho riešení problémov týkajúcich sa 
životného prostredia, a je presvedčený, že sú jedným z hlavných prvkov prínosu 
sprístupňovania know-how zo strany EÚ; zdôrazňuje význam zohľadňovania potrieb 
sektoru služieb pri tvorbe politiky trvalo udržateľného rozvoja; 

7. víta dôraz2, ktorý Komisia kladie na zabezpečenie toho, aby spotrebitelia pocítili priaznivé 
účinky globalizácie; zdôrazňuje skutočnosť, že spravodlivá súťaž v oblasti služieb má 
kľúčový význam pre zabezpečenie toho, aby mali spotrebitelia prospech z otvoreného 
európskeho trhu.

                                               
1  Ú. v. EÚ L 376, 29.12.2006, s.36.
2 SEK(2007)1519 pracovný dokument zamestnancov Komisie s názvom Vonkajší rozmer preskúmania 
jednotného trhu
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