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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek: 

A. mając na uwadze, że udział sektora usług w PKB i zatrudnieniu w UE wynosi ponad 65%, 
a lepiej zintegrowany i lepiej funkcjonujący jednolity rynek w zakresie usług ma 
podstawowe znaczenie dla ożywienia gospodarczego i walki z bezrobociem,

B. mając na uwadze, że usługi objęte dyrektywą usługową zapewniają 45% PKB UE i 
odpowiadają 43% miejsc pracy w Unii, 

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji w sprawie wdrożenia dyrektywy 
usługowej zatytułowany „Partnerstwo na rzecz nowego wzrostu w dziedzinie usług 2012–
2015”, który jest odpowiedzią na obowiązek sprawozdawczości określony w art. 41 
dyrektywy usługowej; ponownie zwraca uwagę na potrzebę uwzględnienia średnio- i 
długoterminowych skutków dyrektywy usługowej dla zatrudnienia w UE; 

2. zauważa, że wszystkie główne zainteresowane strony muszą się zobowiązać do 
prawidłowego egzekwowania całego prawodawstwa dotyczącego jednolitego rynku, 
biorąc jednocześnie pod uwagę jego wymiar społeczny; 

3. zauważa, że na przestrzeni dwudziestu lat jednolity rynek okazał się wielkim sukcesem; 
uważa również, że należy koncentrować wysiłki w większej mierze na promowaniu 
wzrostu i tworzenia miejsc pracy, jako środku, który pozwoli UE na przezwyciężenie 
obecnego kryzysu; 

4. odnotowuje nowy komunikat Komisji zatytułowany „Akt o jednolitym rynku II. Razem 
na rzecz nowego wzrostu gospodarczego”, którego celem jest wspieranie integracji 
jednolitego rynku w ramach UE, stymulowanie wzrostu i sprzyjanie tworzeniu miejsc 
pracy, w szczególności dla ludzi młodych, i z zadowoleniem przyjmuje wsparcie, jakie 
oferuje on na rzecz przedsiębiorczości społecznej.


