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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:

1. konštatuje, že jednotný trh môže zohrávať kľúčovú úlohu pri dosahovaní cieľov v oblasti 
zamestnanosti stanovených v stratégii EÚ 2020;

2. zdôrazňuje, že účinné poskytovanie služieb má zásadný význam pre budúci rast, tvorbu 
pracovných miest a inovácie;

3. konštatuje, že príležitosti, ktoré ponúka jednotný trh, treba využiť s cieľom dodať novú 
energiu hospodárstvam Európy ďalším otvorením hraníc pre tovar a služby, čím bude 
k dispozícii väčší výber, pre spoločnosti sa otvoria nové obchodné príležitosti a napokon 
dôjde k vytvoreniu pracovných miest;

4. víta správu Komisie COM(2011)08031 a dôrazne podporuje skutočnosť, že v posilnenom 
teste MSP bude dôraz kladený na mikropodniky, čo bude mať priaznivý vplyv na 
vykonávanie a uplatňovanie právnych predpisov EÚ;

5. v súvislosti s jednotným trhom uznáva cenný prínos jednotných kontaktných miest vrátane 
elektronických aj fyzických jednotných kontaktných miest pre znižovanie administratívnej 
záťaže a transakčných nákladov, pre zvýšenie efektívnosti, ako aj pre zlepšenie 
otvorenosti trhu, transparentnosti a hospodárskej súťaže, čo vedie k menším verejným 
výdavkom a väčším príležitostiam pre podniky vrátane MSP a mikropodnikov, pokiaľ ide 
o prístup na trh a zachovanie, ako aj tvorbu nových pracovných miest;

6. domnieva sa, že už len samotný jednotný digitálny trh by mohol mať podobný účinok, aký 
mal program jednotného trhu z roku 1992; nabáda na dokončenie jednotného digitálneho 
trhu v záujme vytvorenia čo najväčšieho počtu pracovných a obchodných príležitostí;

7. vyjadruje poľutovanie nad tým, že európsky trh služieb je naďalej fragmentovaný; žiada 
o prijatie opatrení na zvýšenie mobility v rámci celej EÚ tým, že sa zjednodušia a urýchlia 
postupy uznávania odborných kvalifikácií zlepšením informačného systému o vnútornom 
trhu;

8. vyzýva Komisiu, aby v rámci snahy o lepšiu tvorbu právnych predpisov uskutočnila 
dôkladné posúdenia vplyvu a aby najmä v oblasti zamestnanosti a sociálnych záležitostí 
určila oblasti s nadmerným zaťažením, nezrovnalosťami a zastaranými alebo neúčinnými 
opatreniami, ktoré majú nepriaznivý vplyv na fungovanie jednotného trhu; vyzýva 
Komisiu, aby zvážila možnosť vypracovania pravidla nahradenia jedného právneho 
predpisu druhým (tzv. pravidla one in, one out);

9. požaduje väčšie odhodlanie, pokiaľ ide dosiahnutie pokroku v programe inteligentnej 
                                               
1 Minimalizovanie regulačného zaťaženia pre MSP: Prispôsobenie právnych predpisov EÚ potrebám 
mikropodnikov.
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regulácie v nasledujúcich dvoch rokoch, a to najmä v tých odvetviach, ktoré súvisia 
s udržateľným, inteligentným a inkluzívnym rastom;


