
AD\923282SK.doc PE500.480v02-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

2012/2260(INI)

17.1.2013

STANOVISKO
Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k správe jednotného trhu
(2012/2260(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Anthea McIntyre

(Podnet – článok 42 rokovacieho poriadku)



PE500.480v02-00 2/6 AD\923282SK.doc

SK

PA_NonLeg_art42



AD\923282SK.doc 3/6 PE500.480v02-00

SK

NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor:

– zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. konštatuje, že jednotný trh môže zohrávať kľúčovú úlohu pri dosahovaní cieľov v oblasti 
zamestnanosti stanovených v stratégii EÚ 2020, pokiaľ ide o vytváranie kvalitných a 
udržateľných pracovných miest; jednotný trh by mal byť čo najrýchlejšie dokončený s 
maximálnym nasadením; jednotný trh nie je len cieľom, ale aj prostriedkom na 
dosiahnutie pokroku v sociálnej oblasti;

2. domnieva sa, že dialóg so sociálnymi partnermi a občianskou spoločnosťou je 
nevyhnutným základom obnovenia dôvery v jednotný trh; konštatuje, že kľúčovým 
prvkom jednotného trhu musia byť práva všetkých dotknutých strán, nielen z pozície 
spotrebiteľov alebo podnikov, ale aj z pozície občanov a pracovníkov; je dôležité, aby sa 
zainteresované strany viac a včasnejšie zapájali do tvorby, prijímania, vykonávania a 
monitorovania opatrení na podporu rastu a práv pracovníkov na jednotnom trhu;

3. konštatuje, že ak má byť naplnený cieľ stratégie EU 2020 vytvárať kvalitné a udržateľné 
pracovné miesta, je dôležité posilniť jednotný trh okrem iného tým, že sa zachová 
rovnováha medzi ekonomickými prioritami a sociálnym zabezpečením;

4. zdôrazňuje, že účinné poskytovanie služieb má zásadný význam pre budúci rast, tvorbu 
pracovných miest a inovácie; vyjadruje poľutovanie nad tým, že právne predpisy Únie 
predstavujú nadmernú záťaž pre malé a stredné podniky; jednotný trh zohráva úlohu pri 
podpore rastu a zamestnanosti v záujme vytvorenia vysoko konkurencieschopného 
trhového hospodárstva;

5. vyjadruje poľutovanie nad tým, že občania Únie zatiaľ plne nevyužili potenciál 
jednotného trhu v mnohých odvetviach, preto konštatuje, že príležitosti, ktoré ponúka 
jednotný trh, treba využiť s cieľom dodať novú energiu hospodárstvam Únie ďalším 
otvorením hraníc pre tovar a služby, čo povzbudí voľný pohyb osôb a pracovníkov a zaistí 
väčší výber, pre spoločnosti sa otvoria nové obchodné príležitosti a napokon dôjde 
k vytvoreniu pracovných miest a získaniu nových zákazníkov, najmä osôb so zdravotným 
postihnutím, vďaka prístupnejším službám a produktom; domnieva sa, že malé a stredné 
podniky, ktoré majú najväčší skrytý potenciál, by mali byť podporované dôsledným 
overovaním vplyvu navrhovaných právnych predpisov na tieto podniky počas 
vykonávania právnych predpisov;

6. zdôrazňuje, že jednotný trh môže významne podporiť sociálnu súdržnosť v Únii, keďže 
umožňuje intenzívnejšiu výmenu osvedčených postupov; poznamenáva, že rámec pre 
správu ekonomických záležitostí by mal vychádzať zo súboru previazaných a 
koherentných politík, ktoré by podporovali rast a zamestnanosť, a že na dosiahnutie tohto 
cieľa je potrebné plne rozvinúť vnútorný trh; vyzýva na prijatie opatrení na podporu 
mikropodnikov, malých a stredných podnikov a družstiev;
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7. víta oznámenie Komisie o minimalizovaní regulačného zaťaženia pre MSP a prispôsobení 
právnych predpisov EÚ potrebám mikropodnikov (COM(2011)0803) a súhlasí s tým, aby 
bol dôraz kladený na mikropodniky; poznamenáva, že ustanovenia o ochrane zdravia a 
bezpečnosti zamestnancov netreba považovať za regulačné zaťaženie a že v určitých 
oblastiach by sa rovnaké požiadavky nemali vzťahovať na všetky spoločnosti bez ohľadu 
na ich veľkosť; preto sa domnieva, že aj právne predpisy prispôsobené na mieru rôznym 
typom malých a stredných podnikov by uľahčili prístup  týchto podnikov na európsky a 
medzinárodný trh ;  

8. v súvislosti s jednotným trhom uznáva cenný prínos jednotných kontaktných miest vrátane 
elektronických aj fyzických jednotných kontaktných miest pre znižovanie administratívnej 
záťaže a transakčných nákladov, pre zvýšenie efektívnosti, ako aj pre zlepšenie 
otvorenosti trhu, transparentnosti a hospodárskej súťaže, čo vedie k menším verejným 
výdavkom a väčším príležitostiam pre podniky vrátane MSP a mikropodnikov, pokiaľ ide 
o prístup na trh a zachovanie, ako aj tvorbu nových pracovných miest;

9. domnieva sa, že už len samotný jednotný digitálny trh by mohol mať podobný účinok, aký 
mal program jednotného trhu z roku 1992; nabáda na dokončenie jednotného digitálneho 
trhu v záujme vytvorenia čo najväčšieho počtu pracovných a obchodných príležitostí;

10. konštatuje, že európsky trh služieb je naďalej fragmentovaný; žiada o prijatie opatrení na 
zvýšenie mobility v rámci celej Únii tým, že sa zjednodušia a urýchlia administratívne 
postupy uznávania odborných kvalifikácií zlepšením informačného systému o vnútornom 
trhu; domnieva sa, že Komisia správne poznamenáva, že pracovná mobilita v rámci EÚ je 
stále príliš nízka a je potrebné prijať účinnejšie opatrenia, aby sa odstránili všetky 
administratívne prekážky;

11. domnieva sa, že by mala existovať jednotná a ľahko prístupná služba prvej pomoci na 
vnútroštátnej úrovni, na ktorú sa môžu podniky a občania vrátane zdravotne postihnutých 
obrátiť, keď sa stretnú s prekážkami pri využívaní práv a možností, ktoré ponúka jednotný 
trh; takáto služba pomoci by sa mohla vytvoriť prostredníctvom ďalšieho rozvoja 
existujúcich stredísk SOLVIT;

12. vyzýva členské štáty, aby inteligentnejšie využívali IT nástroje na informovanie podnikov 
a občanov a umožnili im využívať svoje práva a možnosti, pričom je mimoriadne dôležité, 
aby sa o svojich právach a možnostiach dozvedeli v dostupnej forme aj osoby so 
zdravotným postihnutím;

13. trvá na tom, že sociálna a daňová konvergencia je jedným z faktorov integrácie na 
jednotnom trhu; vyzýva členské štáty s približne rovnakým HDP, aby pomocou posilnenej 
spolupráce urýchlili proces zbližovania;

14. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaistili účinné kontroly, ktoré by zabránili 
sociálnemu dumpingu a zabezpečili uplatňovanie kolektívnych dohôd;

15. konštatuje, že európske sociálne normy predstavujú pridanú hodnotu Únie a zohrávajú 
kľúčovú úlohu pri fungovaní jednotného trhu;

16. zdôrazňuje, že pri analýze kľúčových odvetví služieb vzhľadom na fungovanie jednotného 
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trhu, predovšetkým obchodu, podnikateľských služieb, digitálneho trhu a dopravy, vo 
výročnej správe týkajúcej sa integrácie jednotného trhu by sa mala väčšia pozornosť 
venovať osobám so zdravotným postihnutím, ktoré sa stretávajú s prekážkami v 
priestoroch budov a v službách, ktoré nie sú prispôsobené pre všetkých;

17. domnieva sa, že pre dobré fungovanie trhu je dôležité zaručiť rovnaké podmienky a že 
všetky členské štáty by mali transponovať právne predpisy Únie v rovnakej miere a 
Komisia by mala dôsledne a bez rozdielu uplatňovať svoje donucovacie právomoci proti 
tým, ktorí sa nimi nebudú riadiť;

18. požaduje väčšie odhodlanie, pokiaľ ide dosiahnutie pokroku v programe inteligentnej 
regulácie v nasledujúcich dvoch rokoch, a to najmä v tých odvetviach, ktoré súvisia 
s udržateľným, inteligentným a inkluzívnym rastom;

19. vyzýva Komisiu, aby vytvorila európsku sieť vnútroštátnych subjektov, o ktorých sa 
zmieňovala vo svojich oznámeniach, tak, že svoj terajší poradný výbor pre jednotný trh 
poverí novou úlohou, ktorá bude spočívať v skúmaní integrácie jednotného trhu a 
problémov správy s osobitným zreteľom na problematiku prístupnosti v súlade s 
ratifikovaným Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;

20. vyzýva Komisiu, aby presadzovala dokončenie jednotného trhu tým, že zabezpečí 
vykonávanie smerníc Únie vo všetkých členských štátoch.
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