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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси призовава водещата комисия по вътрешния 
пазар и защита на потребителите да включи в предложението си за резолюция следните 
предложения: 

А. като има предвид, че секторът на услугите допринася за повече от 65 % от общия 
БВП и заетостта в ЕС, както и че по-интегриран и по-добре функциониращ единен 
пазар на услуги е от съществено значение за икономическото възстановяване и 
борбата срещу безработицата;

Б. като има предвид, че услугите, обхванати от Директивата за услугите, допринасят за 
45% от БВП на ЕС и 43% от заетостта в Съюза; 

1. приветства съобщението на Комисията относно прилагането на Директивата за 
услугите, озаглавено „Партньорство за нов растеж в сектора на услугите 2012–2015 
г.“, което отговаря на задължението за представяне на отчети, както е посочено в 
член 41 от Директивата за услугите; отново заявява необходимостта да се вземат 
предвид средносрочните и дългосрочни ефекти на Директивата за услугите върху 
заетостта в ЕС; 

2. отбелязва, че всички заинтересовани страни следва да се ангажират с правилното и 
цялостно прилагане на законодателството в областта на единния пазар, като се 
вземе под внимание и неговото социално измерение; 

3. отбелязва, че единният пазар е отбелязал голям успех в продължение на повече от 
две десетилетия; счита същевременно, че повече усилия следва да бъдат 
съсредоточени върху насърчаването на растежа и създаването на работни места, 
като средство за създаване на условия за ЕС за преодоляване на настоящата криза; 

4. отбелязва новото съобщение на Комисията, озаглавено „Акт за единния пазар II -
заедно за нов растеж“, което има за цел да засили интегрирането на единния пазар в 
рамките на ЕС, като стимулира растежа и насърчава създаването на работни места, 
в частност за младите хора, и приветства подкрепата, която тя осигурява на 
социалното предприемачество.


