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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. uznáva potenciál smernice o službách, pokiaľ ide o ďalšiu integráciu hospodárstva EÚ 
a opätovné naštartovanie jednotného trhu prostredníctvom podpory hospodárskeho rastu 
a konkurencieschopnosti, podpory zamestnanosti a vytvárania pracovných miest, keďže 
služby sa vo významnej miere podieľajú na tvorbe HDP a na zamestnanosti v EÚ; v tejto 
súvislosti sa domnieva, že uplatňovanie smernice môže rozšíriť vzájomné posilnenie 
vzťahov medzi vnútorným trhom a politikou súdržnosti; 

2. domnieva sa, že informačný systém o vnútornom trhu a jednotné kontaktné miesto, ktoré 
si vyžadujú vyvíjať veľké úsilie pri spolupráci v oblasti administratívy medzi všetkými 
zúčastnenými orgánmi, môžu vytvoriť podmienky pre väčšiu interoperabilitu a budovanie 
sietí na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni v celej EÚ; zastáva však názor, že je 
potrebné zabezpečiť, aby to nemalo za následok dodatočnú záťaž pre príslušné strany, 
najmä pre vlády na miestnej a regionálnej úrovni; 

3. dúfa, že ciele smernice sa začnú plniť v blízkej budúcnosti, že z toho bude profitovať celá 
EÚ a jej regióny a že sa tak prispeje ku skutočnej hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti; zdôrazňuje úlohu štrukturálnych fondov a nástrojov financovania pri 
poskytovaní prístupu k infraštruktúre, ako je doprava, telekomunikácie, výskum 
a inovácie, a zabezpečovaní jej dostupnosti, pri poskytovaní prístupu k verejným statkom 
a službám v regiónoch, najmä v oblastiach, ktoré nie sú príťažlivé pre investorov, a pri 
podpore výmen osvedčených postupov v oblasti poskytovania najdôležitejších služieb; 
v tejto súvislosti žiada väčšiu súčinnosť a koordináciu medzi všetkými politikami;  

4. zastáva názor, že v záujme väčšej účinnosti administratívnych postupov by verejné orgány 
mali povinne uplatňovať zásadu viacjazyčnosti a okrem vlastného jazyka používať aj 
jeden z úradných pracovných jazykov EÚ a podľa možnosti by si mali zvoliť jazyk 
krajiny, ktorá je ich najbližším partnerom v hospodárskej oblasti, a ak to nie je možné 
presne určiť, tak jazyk krajiny, ktorá je ich najbližším partnerom v oblasti územnej 
spolupráce;

5. vyzýva Komisiu, aby účinne monitorovala a od začiatku hodnotila účinok smernice 
na regióny a aby zabezpečila účinnú koordináciu všetkých politík, najmä nástrojov 
politiky súdržnosti a aby zisťovala potreby týkajúce sa infraštruktúry, odbornej prípravy, 
výskumu a inovácií a vykonala všetky potrebné úpravy na regionálnej a miestnej úrovni;  

6. očakáva, že smernica prispeje k zníženiu administratívnych nákladov, najmä nákladov, 
ktoré postihujú malé a stredné podniky, ktoré prevažujú v oblasti služieb; 

7. žiada, aby sa realizoval riadny a úplný monitoring uplatňovania obmedzení stanovených 
v smernici v súvislosti so službami všeobecného hospodárskeho záujmu a aby 
sa dodržiavala deľba právomocí s členskými štátmi. 


