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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:

A. vzhledem k tomu, že odvětví služeb se na celkovém HDP a zaměstnanosti v EU podílí 
z více než 65 % a že integrovanější a lépe fungující jednotný trh služeb je zásadní pro 
hospodářskou obnovu a boj proti nezaměstnanosti;

B. vzhledem k tomu, že služby, na něž se vztahuje směrnice o službách, se na HDP EU podílí 
ze 45 % a na zaměstnanosti v Unii ze 43 %; 

1. vítá sdělení Komise o provádění směrnice o službách nazvané „Partnerství pro nový růst 
ve službách na období 2012–2015“, kterým Komise plní svou povinnost stanovenou 
v článku 41 směrnice o službách, a sice předkládat pravidelně zprávu;  znovu poukazuje 
na to, že působení směrnice o službách na zaměstnanost v EU je třeba zkoumat i ze 
střednědobého a dlouhodobého časového hlediska; 

2. poznamenává, že všechny hlavní zúčastněné strany se musí zavázat k tomu, že budou 
řádně prosazovat provádění právních předpisů v oblasti jednotného trhu v plném rozsahu 
a že při tom budou přihlížet také k sociálnímu rozměru; 

3. konstatuje, že jednotný trh má za sebou již více než dvě desetiletí úspěšného fungování; 
domnívá se však, že větší úsilí je třeba věnovat podpoře růstu a vytváření pracovních 
příležitostí, což jsou prostředky, které EU umožní překonat stávající krizi; 

4. bere na vědomí nové sdělení Komise nazvané „Akt o jednotném trhu II – Společně pro 
nový růst“, které je zaměřeno na posílení integrace jednotného trhu v rámci EU, podporu 
růstu a zaměstnanosti, zejména v případě mladých lidí, a vítá skutečnost, že sdělení 
vyjadřuje podporu sociálnímu podnikání.


