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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. víta výsledky hodnotenia a budúce plány, ktoré načrtla Komisia, a naliehavo vyzýva, aby 
sa riešila otázka zostávajúcich regulačných bariér ako sú vyhradené činnosti, poistné 
povinnosti, právna forma a požiadavky týkajúce sa vlastníctva kapitálu; vyzýva Komisiu, 
aby svoju činnosť sústredila na neodôvodnené alebo neprimerané požiadavky, ktoré by sa 
mali odstrániť s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie jednotného trhu;

2. zdôrazňuje, že v dôsledku krízy by pracovný trh EÚ mohol zostať z dlhodobého hľadiska 
aj naďalej roztrieštený a že je potrebné nové politické odhodlanie a rozhodné opatrenia, 
aby sa mohol ďalej rozvíjať európsky sektor služieb a posilnil sa obchod so službami;

3. poznamenáva, že určité služby boli vyňaté z pôsobnosti smernice o službách z dôvodu ich 
osobitej povahy a že sú pravdepodobne nevyhnutné sektorové právne predpisy EÚ;

4. pripomína, že Akt o jednotnom trhu obsahuje požiadavku pokročiť do roku 2011 so 
súborom opatrení vzťahujúcich sa na služby všeobecného záujmu, ktoré by mohli zlepšiť 
fungovanie jednotného trhu v oblasti služieb;

5. je presvedčený, že na účely realizácie stratégie Európa 2020 a Aktu o jednotnom trhu je 
okrem smernice o službách potrebné riešiť aj ďalšie otázky týkajúce sa mobility 
poskytovateľov služieb a pracovníkov; žiada preto o doplňujúce politiky pre oblasť 
pracovného trhu a o viac právnej istoty, najmä pokiaľ ide o zjednodušenie prenosu 
dôchodkových práv, vysielanie pracovníkov a určité ustanovenia z oblasti sociálneho 
zabezpečenia a pracovného práva.


