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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
jako věcně příslušný výbor:

– aby do svého návrhu usnesení začlenil následující návrhy:

1. konstatuje, že jednotný trh může hrát zásadní úlohu při dosahování cílů strategie EU 2020
v oblasti zaměstnanosti, pokud jde o vytváření kvalitních a udržitelných pracovních míst, 
že jednotný trh by měl být co nejrozhodněji a nejrychleji dokončen, a že jednotný trh není 
sám o sobě cílem, nýbrž prostředkem k dosažení pokroku v sociální oblasti;

2. domnívá se, že dialog se sociálními partnery a občanskou společností je zásadní pro 
obnovení důvěry v jednotný trh; konstatuje, že stěžejním prvkem jednotného trhu by měla 
být práva všech dotčených stran, nejen z pozice spotřebitelů či podniků, ale také z pozice 
občanů a pracovníků, a že je důležité, aby byly do přípravy, přijímání, uplatňování
a sledování opatření na podporu růstu a práv pracovníků na jednotném trhu ve větší míře a 
v ranější fázi zapojováni sociální partneři a všechny zainteresované strany;

3. konstatuje, že má-li být naplněn cíl strategie EU 2020 vytvářet kvalitní a udržitelná 
pracovní místa, je důležité posilovat jednotný trh, a to mimo jiné zachováním náležité 
rovnováhy mezi hospodářskými prioritami a sociálním zabezpečením;

4. zdůrazňuje, že účinné poskytování služeb má zásadní význam pro budoucí růst, vytváření 
pracovních míst a inovace; vyjadřuje politování nad tím, že právní předpisy Unie 
představují nadměrnou zátěž pro malé a střední podniky; podotýká, že jednotný trh je 
nástrojem na podporu růstu a zaměstnanosti v zájmu dosažení vysoce 
konkurenceschopného tržního hospodářství;

5. vyjadřuje politování nad tím, že občané Unie zatím v řadě oblastí plně nevyužili 
potenciálu jednotného trhu; konstatuje proto, že příležitosti, které jednotný trh přináší, 
musí být využity k oživení hospodářství členských států Unie dalším otevíráním hranic 
pro zboží a služby, což povzbudí volný pohyb osob a pracovníků, zajistí větší nabídku, 
přinese nové podnikatelské příležitosti pro podniky a v konečném důsledku umožní vznik 
pracovních míst a získání nových zákazníků, zejména osob s postižením, díky 
přístupnějším službám a produktům; domnívá se, že malé a střední podniky, které mají 
největší potenciál, by měly být podpořeny důsledným ověřováním dopadu navrhovaných 
právních předpisů na tyto podniky;

6. zdůrazňuje, že jednotný trh může významně podpořit sociální soudržnost v Unii, neboť 
přispěje k intenzivnější výměně osvědčených postupů; konstatuje, že rámec pro správu 
ekonomických záležitostí by měl vycházet ze souboru provázaných a vzájemně 
soudržných politik, které podporují růst a zaměstnanost, a že k naplnění tohoto cíle je 
nutné vnitřní trh plně rozvinout; vyzývá k přijetí opatření na podporu mikropodniků
a malých a středních podniků a družstev;

7. vítá sdělení Komise s názvem „Snížení regulační zátěže malých a středních podniků na 
minimum – Přizpůsobení právních předpisů EU potřebám mikropodniků“ 
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(COM(2011)0803) a souhlasí s tím, že byl měl být kladen důraz na mikropodniky; 
konstatuje, že ustanovení o ochraně zdraví a bezpečnosti zaměstnanců nelze považovat za 
regulační zátěž a že v určitých oblastech by se neměly vztahovat stejné požadavky na 
podniky všech velikostí; je proto přesvědčen, že přístup malých a středních podniků na 
evropský a mezinárodní trh by usnadnily i právní předpisy uzpůsobené na míru různým 
typům těchto podniků; 

8. uznává v souvislosti s jednotným trhem cennou úlohu jednotných kontaktních míst, a to 
elektronických i fyzických, při snižování administrativní zátěže a transakčních nákladů, 
zlepšování účinnosti, otevřenosti trhu, transparentnosti a hospodářské soutěže, což vede
k nižším veřejným výdajům a větším příležitostem pro podniky, včetně MSP
a mikropodniků, pokud jde o přístup na trhy a zachování a vytváření pracovních míst;

9. je přesvědčen, že jednotný digitální trh by sám o sobě mohl mít podobný dopad jako 
program jednotného trhu z roku 1992; podporuje dokončení jednotného digitálního trhu
s cílem maximalizovat příležitosti v oblasti zaměstnanosti a podnikání;

10. konstatuje, že evropský trh služeb je i nadále roztříštěný; vyzývá k přijetí opatření, která 
zvýší mobilitu v celé Unii zjednodušením a urychlením administrativních postupů 
uznávání profesní kvalifikace díky zdokonalení systému pro výměnu informací o vnitřním 
trhu; domnívá se, že Komise má pravdu v tom, že mobilita pracovních sil v Unii je stále 
příliš malá a že je třeba přijmout účinnější opatření, mají-li být všechny tyto 
administrativní překážky odstraněny;

11. domnívá se, že by měla existovat jedna snadno přístupná služba první pomoci na 
vnitrostátní úrovni, na niž by se podniky a občané, včetně zdravotně postižených, mohli 
obracet, narazí-li na překážky, když chtějí využít práv a příležitostí, které jim jednotný trh 
nabízí, přičemž tato asistenční služba by mohla vzniknout i v rámci dalšího rozvoje 
stávajících středisek SOLVIT;

12. vyzývá členské státy, aby účelněji využívaly nástroje IT k informování podniků a občanů
a k tomu, aby podniky a občané mohli využívat svých práv a příležitostí, přičemž je 
nanejvýš důležité zajistit, aby se o svých právech a příležitostech dozvěděli v přístupných 
formátech také osoby se zdravotním postižením;

13. trvá na tom, že sociální a fiskální konvergence je jedním z faktorů integrace na jednotném 
trhu; vyzývá členské státy s přibližně stejným HDP, aby prohloubily vzájemnou 
spolupráci za účelem urychlení této konvergence;

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily účinné kontroly, které zabrání sociálnímu 
dumpingu a zaručí uplatňování kolektivních dohod;

15. konstatuje, že evropské sociální normy jsou považovány za přidanou hodnotu pro Unii
a jsou nedílnou součástí fungování jednotného trhu; 

16. zdůrazňuje, že při analýze klíčových odvětví služeb pro fungování jednotného trhu, 
zejména obchodu, podnikatelských služeb, digitálních trhů a dopravy, ve výroční zprávě
o integraci jednotného trhu by měla být věnována větší pozornost osobám se zdravotním 
postižením, které se potýkají s překážkami v zástavbě a ve službách, jež nejsou 
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koncipovány pro všechny;

17. domnívá se, že pro optimální fungování jednotného trhu je nezbytné vytvořit rovné 
podmínky a že všechny členské státy by měly provést právní předpisy Unie ve 
vnitrostátním právu ve stejné míře, přičemž Komise by vůči těm, kteří tak neučiní, měla 
důsledně a bez rozdílu uplatňovat veškeré své donucovací pravomoci;

18. vyzývá k většímu úsilí o dosažení pokroku při provádění programu pro inteligentní 
regulaci v příštích dvou letech, především v odvětvích týkajících se udržitelného
a inteligentního růstu podporujícího začlenění;

19. vyzývá Komisi, aby vytvořila evropskou síť vnitrostátních subjektů, kterou navrhuje ve 
svém příslušném sdělení, a to tak, že svůj stávající poradní výbor pro vnitřní trh nově 
pověří řešením otázek integrace a správy jednotného trhu se zvláštním ohledem na 
problematiku přístupnosti v souladu s ratifikovanou úmluvou OSN o právech osob se 
zdravotním postižením;

20. vyzývá Komisi, aby se zajištěním provádění směrnic Unie ve všech členských státech 
zasazovala o dokončení jednotného trhu. 
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