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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 
kot pristojni odbor:

– da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. želi spomniti, da bo imel lahko enotni trg odločilno vlogo pri doseganju ciljev strategije 
EU 2020 na področju zaposlovanja;

2. poudarja, da je učinkovito zagotavljanje storitev bistveno za prihodnjo rast, ustvarjanje 
delovnih mest in inovacije;

3. opozarja, da je treba priložnosti, ki jih omogoča enotni trg, izkoristiti za oživitev 
evropskih gospodarstev s širšim odprtjem meja za blago in storitve, kar po prineslo večjo 
izbiro, prineslo nove priložnosti za podjetja in pomagalo k odpiranju novih delovnih mest;

4. pozdravlja sporočilo COM(2011)08031 in močno podpira osredotočenje na mikropodjetja 
v okrepljenem testu za mala in srednja podjetja, kar bo pozitivno vplivalo na izvajanje in 
uporabo zakonodaje EU;

5. priznava dragoceno vlogo elektronskih in fizičnih točk vse na enem mestu za enotni trg, ki 
zmanjšujejo upravno obremenitev in stroške transakcij, izboljšujejo učinkovitost, odprtost 
trga, preglednost in konkurenco, zaradi česa je javna poraba manjša, podjetja, tudi mala, 
srednja in mikropodjetja, pa imajo več priložnosti za dostop na trg ter ohranjanje in 
ustvarjanje delovnih mest;

6. meni, da bi že samo digitalni enotni trg mogel imeti podoben učinek kot program za 
enotni trg leta 1992; spodbuja k dokončanju digitalnega enotnega trga, tako da bi čim bolj 
povečali zaposlitvene in poslovne priložnosti;

7. obžaluje, da je evropski trg storitev še vedno razdrobljen; poziva k ukrepom za večjo 
mobilnost v vsej EU, s katerimi bi prek izboljšanega informacijskega sistema za notranji 
trg poenostavili in pospešili postopke za priznavanje poklicnih kvalifikacij;

8. poziva Komisijo, naj v sklopu boljšega oblikovanja zakonodaje izvede podrobne ocene 
učinka in naj poišče področja, kjer so prevelika bremena, nedoslednosti in zastareli ali 
neučinkoviti ukrepi, predvsem na področju zaposlovanja in socialnih zadev, ki negativno 
vplivajo na delovanje enotnega trga; poziva Komisijo, naj preuči možnost, da bi zasnovali 
pravilo, da bi za vsak nov predpis, ki podjetja bremeni, en obstoječ obremenilen predpis 
razveljavili (ang. one-in, one-out);

9. poziva k večji zavezanosti za napredovanje pri programu o pametni pravni ureditvi v 
prihodnjih dveh letih, predvsem v sektorjih, povezanih s trajnostno, pametno in 
vključujočo rastjo.

                                               
1 Zmanjšanje upravnega bremena za MSP – Prilagoditev predpisov EU potrebam mikropodjetij.


