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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 následující návrhy:

1. konstatuje, že jednotný trh může sehrát klíčovou úlohu při dosažení cílů strategie EU 2020
v oblasti zaměstnanosti;

2. zdůrazňuje, že účinné poskytování služeb má zásadní význam pro budoucí růst, vytváření 
pracovních míst a inovace;

3. konstatuje, že příležitosti, které přináší jednotný trh, musí být využity k tomu, aby se 
vnesla nová energie do hospodářství Evropy dalším otevíráním hranic pro zboží a služby, 
čímž se zajistí větší nabídka, otevřou se nové podnikatelské příležitosti pro podniky a ve 
výsledku vzniknou pracovní místa;

4. vítá COM (2011)8031 a jednoznačně podporuje, aby se posílený test malých a středních 
podniků zaměřil na mikropodniky, což bude mít pozitivní dopad na provádění
a uplatňování právních předpisů EU;

5. uznává v souvislosti s jednotným trhem cennou úlohu jednotných kontaktních míst, a to 
elektronických i fyzických, při snižování administrativní zátěže a transakčních nákladů, 
zlepšování účinnosti, otevřenosti trhu, transparentnosti a hospodářské soutěže, což povede
k nižším veřejným výdajům a větším příležitostem pro podniky, včetně MSP
a mikropodniků, pokud jde o přístup na trhy a zachování a vytváření nových pracovních 
míst;

6. je přesvědčen, že jednotný digitální trh by sám o sobě mohl mít podobný dopad, jako 
program jednotného trhu z roku 1992; podporuje dokončení jednotného digitálního trhu
s cílem maximalizovat příležitosti v oblasti zaměstnanosti a podnikání;

7. vyjadřuje politování nad tím, že evropský trh služeb je i nadále roztříštěný;  vyzývá
k přijetí opatření, která zvýší mobilitu v celé EU zjednodušením a urychlením postupů 
uznávání profesní kvalifikace díky posílení systému pro výměnu informací o vnitřním 
trhu;

8. vyzývá Komisi, aby v souvislosti s lepšími právními předpisy provedla důkladná 
posouzení dopadu a stanovila oblasti, v nichž existují nadměrná zátěž, nesrovnalosti
a zastaralá či neúčinná opatření, a to především v rámci oblasti zaměstnanosti a sociálních 
věcí, což má negativní odpad na fungování jednotného trhu; vyzývá Komisi, aby zvážila 
možnost vytvoření pravidla, kdy zavedení nového opatření bude svázáno se zrušením 
jiného opatření(„one in, one out“);

9. vyzývá k většímu závazku, pokud jde o dosažení pokroku v souvislosti s programem 
                                               
1 „Snížení regulační zátěže malých a středních podniků na minimum – Přizpůsobení právních předpisů EU 
potřebám mikropodniků“.
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zaměřeným na inteligentní regulaci v období dvou nadcházejících let, především
v odvětvích týkajících se udržitelného a inteligentního růstu podporujícího začlenění.


