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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: 

A. keďže sektor služieb predstavuje viac ako 65 % celkového HDP a pracovných miest v EÚ 
a integrovanejší a lepšie fungujúci jednotný trh so službami je kľúčovým faktorom pre 
oživenie hospodárstva a boj proti nezamestnanosti;

B. keďže služby, ktorých sa týka smernica o službách, tvoria 45 % HDP Európskej únie 
a 43 % pracovných miest v Únii;

1. víta oznámenie Komisie o implementácii smernice o službách s názvom Partnerstvo pre 
nový rast v oblasti služieb na obdobie 2012 – 2015, ktoré je reakciou na ohlasovaciu 
povinnosť stanovenú v článku 41 smernice o službách; pripomína, že je potrebné 
zohľadniť strednodobé a dlhodobé dôsledky smernice o službách na zamestnanosť v EÚ; 

2. poznamenáva, že všetky hlavné zainteresované strany sa musia zaviazať, že budú riadne 
presadzovať vykonávanie právnych predpisov v oblasti jednotného trhu v plnom rozsahu 
a súčasne zohľadňovať ich sociálny rozmer; 

3. konštatuje, že jednotný trh dosiahol za posledné dve desaťročia výborné výsledky; 
zároveň sa domnieva, že je potrebné sústrediť väčšie úsilie na podporu rastu a vytvárania 
pracovných miest, pretože ide o prostriedky, ktoré EÚ umožnia prekonať súčasnú krízu; 

4. berie na vedomie nové oznámenie Komisie s názvom Akt o jednotnom trhu II – Spoločne 
za nový rast, ktoré sa zameriava na posilnenie integrácie jednotného trhu v rámci EÚ, 
povzbudenie rastu a podporu vytvárania pracovných miest, najmä pre mladých ľudí, a víta 
skutočnosť, že oznámenie poskytuje podporu sociálnemu podnikaniu.


