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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 tyto návrhy:

1. vítá výsledky hodnocení a plány do budoucna, které Komise nastínila, a naléhavě vyzývá 
k tomu, aby se vyřešily i zbývající regulační překážky jako např. vyhrazování činností, 
pojistná povinnost a požadavky právní formy a vlastnictví kapitálu; vyzývá Komisi, aby 
svoji činnost soustředila na neodůvodněné či nepřiměřené požadavky, které musí být 
odstraněny, aby se zajistilo bezproblémové fungování jednotného trhu; 

2. zdůrazňuje, že následkem krize může trh práce v EU zůstat dlouhodobě roztříštěný a že je 
zapotřebí politického odhodlání a rozhodné akce, aby se v Evropě dosáhlo dalšího rozvoje 
odvětví služeb a zlepšení obchodu se službami;

3. konstatuje, že určité služby nebyly kvůli své specifické povaze do směrnice o službách 
zahrnuty a že bude potenciálně potřeba právních předpisů EU pro jednotlivá odvětví;

4. připomíná, že Akt o jednotném trhu obsahuje závazek předložit v roce 2011 soubor 
opatření, která se vztahují ke službám obecného zájmu a která by měla zlepšit fungování 
jednotného trhu služeb;

5. domnívá se, že pro účely provádění strategie EU 2020 a Aktu o jednotném trhu je kromě 
směrnice o službách navíc potřeba vypořádat se se souvisejícími problémy, které se 
vztahují k mobilitě poskytovatelů služeb a zaměstnanců; požaduje tudíž doplňující 
politiky trhu práce a větší právní jistotu, zejména pokud jde o zlepšení přenositelnosti práv 
na důchodové zabezpečení, vysílání pracovníků a určitá ustanovení o sociálním 
zabezpečení a pracovněprávní ustanovení;


