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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za mednarodno trgovino kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. opozarja, da storitve predstavljajo več kot tri četrtine evropskega gospodarstva in da so 
številne storitve bistvene za konkurenčnost in inovativnost na drugih področjih 
storitvenega sektorja in industrijskega sektorja; 

2. meni, da je učinkovito delovanje notranjega trga storitev pomembno za globalno 
konkurenčnost podjetij EU; poudarja, da sta zato pomembna pravočasno in pravilno 
izvajanje ter prenos zakonodaje Skupnosti, vključno z Direktivo 2006/123/ES o storitvah 
na notranjem trgu1;

3. meni, da lahko ambiciozna podjetniška politika, zlasti evropski zakon o malem 
gospodarstvu, okrepi konkurenčnost malih in srednje velikih podjetij; poziva, da naj 
prihodnja pobuda zajema tudi potrebe storitvenega sektorja, in se zavzema za zakonodajni 
instrument;

4. opozarja, kako pomembne so storitve za evropsko gospodarstvo, in je zaskrbljen, ker v 
sedanjem krogu pogajanj v Svetovni trgovinski organizaciji napredek na področju storitev 
ni bil dosežen;

5. ugotavlja, da je pomanjkanje kvalificiranih delavcev nepričakovan izziv za storitveni 
sektor v Evropi in da je treba sprejeti ukrepe za reševanje te težave, med drugim s 
poenostavitvijo postopkov v zvezi z izdajanjem delovnih dovoljenj; močno spodbuja 
države članice, da pospešujejo načela prožne varnosti, kot je določeno v resoluciji 
Parlamenta o skupnih načelih prožne varnosti z dne 29. novembra 2007;

6. poudarja, da lahko storitveni sektor prispeva k reševanju okoljskih težav, in meni, da je to 
eden od osnovnih elementov dodane vrednosti na področju izvoza znanja in izkušenj EU; 
poudarja, da je treba pri oblikovanju politike trajnostnega razvoja upoštevati pomen 
storitvenega sektorja; 

7. pozdravlja, da je Komisija izpostavila2 zagotavljanje prenosa pozitivnih učinkov 
globalizacije na potrošnike;poudarja, da je poštena konkurenca na področju storitev 
bistvena za zagotavljanje, da imajo potrošniki koristi od evropskega odprtega trga.

                                               
1 UL L 376, 29.12.2006, str. 36.
2 SEC(2007)1519 delovni dokument služb Komisije „Zunanja razsežnost revizije enotnega trga“.
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