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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. uznává potenciál směrnice o službách pro další integraci hospodářství EU a směřování 
k jednotnému trhu, neboť tato směrnice podporuje hospodářský růst a 
konkurenceschopnost a přispívá k zaměstnanosti a vytváření nových pracovních míst a 
služby tvoří významný podíl HDP a zaměstnanosti v EU; zastává názor, že v tomto 
smyslu může provádění směrnice o službách posílit vzájemně prospěšný vztah mezi 
vnitřním trhem a politikou soudržnosti;

2. domnívá se, že informační systém pro vnitřní trh a jednotná kontaktní místa mohou tím, 
že vyžadují značnou administrativní spolupráci všech zúčastněných orgánů, vytvořit 
podmínky pro další interoperabilitu a propojení na celostátní, regionální a místní úrovni 
v celé EU; zastává názor, že je však nutné zajistit, aby nebyla na zúčastněné strany, 
zejména na orgány místní a regionální samosprávy, kladena další zátěž; 

3. věří, že cíle směrnice o službách mohou být postupně dosahovány již v blízké 
budoucnosti, což může být přínosem pro EU jako celek i pro její regiony, a provádění 
směrnice tak přispěje ke skutečné hospodářské, sociální a územní soudržnosti; zdůrazňuje 
úlohu strukturálních fondů a dalších nástrojů financování při zajišťování přístupu 
k infrastruktuře jako např. dopravě, telekomunikacím a k výzkumu a inovacím a při 
zajišťování jejich dostupnosti, při zajišťování přístupu k veřejným statkům a službám 
v regionech, zejména v oblastech, které jsou investorsky neatraktivní, a při napomáhání 
sdílení osvědčených postupů v rámci poskytování klíčových služeb; požaduje v této 
souvislosti větší soudržnost a koordinaci všech politik; 

4. zastává názor, že mají-li být administrativní postupy efektivnější, měly by mít orgány 
veřejné správy povinnost dodržovat zásadu mnohojazyčnosti, a používat tedy vedle svého 
vlastního jazyka také některý z ostatních úředních pracovních jazyků EU a pokud možno 
vybraný jazyk země, která je jejich nejbližším partnerem z hlediska hospodářské či –
pokud to nelze určit – územní spolupráce;

5. vyzývá Komisi, aby účinně sledovala a již od počátku vyhodnocovala dopad směrnice na 
regiony a aby zjišťovala, kde je zapotřebí infrastruktury, vzdělávání, výzkumu a inovací, a 
zajistila tak efektivní koordinaci všech politik, zejména nástrojů politiky soudržnosti, a 
aby případně provedla potřebné úpravy na regionální a místní úrovni; 

6. očekává, že směrnice o službách může ve skutečnosti vést ke snížení administrativní 
zátěže, především pro malé a střední podniky, které v oblasti poskytování služeb 
převládají;

7. trvá na tom, že je nezbytné řádně a důkladně sledovat, zda jsou uplatňována omezení 
stanovená směrnicí v souvislosti se službami obecného hospodářského zájmu, přičemž je 
nutné respektovat rozdělení pravomocí mezi Komisí a členskými státy.


