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NÁVRHY 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně 

příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. února 2014 o správě jednotného trhu v rámci 

evropského semestru 20141 

– s ohledem na zprávu Komise ze dne 13. listopadu 2013 nazvanou „Jednotný trh pro růst a 

pracovní místa: analýza pokroku a zbývajících překážek v členských státech – Příspěvek k 

analýze růstu na rok 2014“ (COM(2013) 0785), 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 2. června 2014 s názvem „Evropský semestr 2014: 

doporučení pro jednotlivé země – Vytváření růstu“ (COM(2014) 0400), 

1. bere na vědomí, že je stále zapotřebí dosáhnout cílů strategie Evropa 2020, a je s ohledem 

na vyžadovanou aktualizaci přesvědčen o tom, že by se k překonání stávajících nedostatků 

měla zavést důraznější opatření; 

2. vyzývá Komisi, aby využila příležitost, kterou skýtá přezkum strategie Evropa 2020 v 

polovině období a revize integrovaných hlavních směrů, k posílení úlohy, kterou má hrát 

jednotný trh, včetně narůstajícího významu digitální agendy, ve vztahu k růstu, inovacím a 

pracovním místům, a ke zvýšení konkurenceschopnosti EU v oblastech pro růst klíčových, 

mezi něž patří odvětví služeb, energetiky, dopravy a jednotný digitální trh;  

3. opakuje svou výzvu Komisi, aby v rámci přezkumu strategie Evropa 2020 v polovině 

období předložila návrhy označující jednotný trh jako specifický pilíř evropského 

semestru, včetně konkrétních pokynů a doporučení pro jednotlivé státy v této oblasti; 

4. vítá posun v tom smyslu, že se doporučení pro jednotlivé země na rok 2014 důsledněji 

zaměřují na posílení růstu a zaměstnanosti; v této souvislosti vítá činnost Komise, která 

usiluje o to vymezit doporučení pro jednotlivé země ve vztahu k jednotnému trhu, avšak 

zároveň vyzývá k důraznějšímu úsilí, jež by při zachování směru strukturálních reforem 

vedlo a koordinovalo vnitrostátní a unijní politiky s cílem posílit jednotný trh a vyřešit 

překážky, jež oslabují jeho výkonnost, což umožní využít jeho potenciálu k podnícení 

inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění a zaměstnanosti, a to zejména 

pro mladé lidi; v tomto ohledu zdůrazňuje potřebu zachovat dynamiku v oblasti 

politických priorit jednotného trhu definovaných v oblasti služeb, sítí a digitální 

ekonomiky; zdůrazňuje, že hodnocení, jež se týká provádění doporučení pro jednotlivé 

země, by rovněž mělo prověřit přínos jednotného trhu pro zúčastněné strany; 

5. požaduje větší úsilí na podporu nástrojů jednotného trhu, které mají k dispozici podniky a 

občané, včetně jednotných kontaktních míst, aby se upevnilo povědomí o možnostech, jež 

jsou k dispozici pro vytváření růstu a pracovních míst na jednotném trhu; 

6. zdůrazňuje potenciál výrobního odvětví v rámci jednotného trhu; v této souvislosti 

                                                 
1 Přijaté texty, P7_TA(2014)0130. 
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zdůrazňuje význam snižování překážek, jež v uvedeném odvětví brání výrobě, distribuci a 

zadávání zakázek na průmyslové výrobky; 

7. podporuje práci Komise na regulovaných povoláních, ale považuje za potřebné učinit více 

kroků proti omezením uloženým na vnitrostátní úrovni, především pokud jde o ta, která 

mají vliv na přístup k regulovaným povoláním, s cílem podpořit pracovní místa, růst a 

mobilitu kvalifikovaných profesionálů v rámci jednotného trhu; rovněž žádá o 

intenzívnější sledování překážek pro zboží na jednotném trhu; 

8. je přesvědčen o nutnosti zapojit do procesu evropského semestru širokou škálu subjektů, 

neboť jen tak mohou být politické priority projednávány i mimo vládní kruhy, což přispěje 

k hlubší internalizaci tohoto procesu na národní úrovni a k účinnému uskutečňování 

správy ekonomických záležitostí a správy jednotného trhu; konstatuje, že dialog s 

vnitrostátními parlamenty a občanskou společností hraje významnou úlohu při 

obnovování důvěry v jednotný trh; v této souvislosti žádá, aby Komise byla nápomocna 

členským státům při uplatňování komplexní legislativy upravující jednotný trh; 

9. domnívá se, že v rámci procesu evropského semestru je třeba otevřenější a efektivnější 

koordinace politik, především prostřednictvím většího zapojení vnitrostátních parlamentů, 

intenzívnějšího a včasnějšího zapojení sociálních partnerů a posílení výsad Evropského 

parlamentu; 

10. uznává, že jednotný trh je jednou z nejdůležitějších součástí evropského projektu 

vytvářející výhody pro občany i podniky; opakuje, že jednotný trh je i nadále značně 

roztříštěn a jeho obrovský potenciál pro růst, inovace a pracovní místa zůstává do značné 

míry nevyužit; vyzývá Komisi a členské státy, aby dostály svým závazkům a zachovaly 

znovuoživení jednotného trhu mezi nejvyššími prioritami Unie; 

11. zdůrazňuje, že evropské ekonomiky by měly fungovat za plného využití své vzájemné 

provázanosti na jednotném trhu a současně zohlednit různá stadia vývoje a priority 

členských států; je přesvědčen, že je třeba se konkrétně zaměřit na průmysl i služby 

s cílem posílit náležitou konvergenci mezi výrobními systémy a s tím související pozitivní 

dopad na jednotný trh; 

12. je toho názoru, že k podnícení růstu reálné ekonomiky a k podnícení hospodářského 

oživení ve všech členských je i v zájmu ekonomiky účinně využívající zdroje zapotřebí 

vhodně přidělovat a efektivně využívat veřejné a soukromé prostředky; proto vítá 

investiční program zahrnující 300 miliard EUR, který navrhuje předseda Komise Jean-

Claude Juncker; podporuje doporučení Komise učinit prioritou veřejné investice do 

oblastí infrastruktury, výzkumu, inovací a lidského kapitálu; zdůrazňuje, že je zapotřebí 

podpořit přístup k financování, a upozorňuje, že velké rozdíly v přístupu k úvěrům dále 

prohlubují zvyšující se interní divergenční trendy; dále se domnívá, že tyto investice by 

měly sloužit k zahájení konzistentní a integrované průmyslové politiky, což by měla 

provázet pozornost zacílená na pracovní místa, a to především pro mladé lidi; 

13. naléhavě vyzývá Komisi, aby učinila dodatečná opatření ke zlepšení přístupu 

k financování pro malé a střední podniky, včetně nově zakládaných podniků v digitálním 

prostředí, a rovněž zajistila zlepšené prostředí pro podnikání, zjednodušila postupy a 

snížila administrativní zátěž pro podnikání na jednotném trhu; 
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14. považuje snadnější přístup k financování pro malé a střední podniky za prioritu a vyzývá 

k plnému uplatňování Programu pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních 

podniků (COSME)(2014–2020);  

15. považuje za nutnou reindustrializaci Evropy na základě strategických odvětví; vyzývá 

proto Komisi a členské státy, aby vypracovaly společnou a rychlou strategii k posílení 

evropského průmyslu s cílem zintenzívnit spravedlivou hospodářskou soutěž a vytvořit 

kvalitní pracovní místa; 

16. sdílí obavy Komise ohledně rostoucího počtu nadnárodních společností, jež využívají 

strategií korporátních daní, aby využitím nesouladu mezi daňovými systémy snížily svou 

daňovou zátěž či daním unikly úplně, a zdůrazňuje, že pro zajištění rovných podmínek a 

zamezení nekalé soutěži a škodlivým pokřivením na jednotném trhu je zapotřebí 

dokonalejší a důraznější koordinace v daňové oblasti; 

17. domnívá se, že z výsledků zevrubné analýzy vyplývá, že je třeba vytvořit unijní 

informační systém pro daně, jenž by se neměl zaměřit na sjednocení různých 

vnitrostátních daňových struktur, nýbrž na jejich progresivní a transparentní koordinaci 

vedením záznamů o snižování a zvyšování sazeb v rámci jednotlivých členských států; 

konstatuje, že pro fungování takového systému by byl dobrým základem rámec 

evropského semestru, protože by spolu s určitými dalšími makroekonomickými 

opatřeními umožňoval řádně sledovat různé daňové politiky jednotlivých členských států 

a plně by zohledňoval obecné hospodářské prognózy, obecné zásady a vyhlídky 

dotčených členských států a společné evropské cíle; vzhledem k tomu vybízí Komisi 

a členské státy, aby do evropského semestru zahrnuly strategii zaměřenou na snížení 

daňového deficitu; 

18. domnívá se, že jednotný trh je zásadní pákou růstu a že klíčová odvětví, jež definovala 

Komise – služby, finanční služby, doprava, energetika a digitální trh – jsou pro jeho plnou 

integraci zásadní; 

19. poukazuje na to, že hospodářská krize značně zhoršila životní podmínky mnoha občanů 

Evropy a v jejím důsledku strmě vzrostla míra nerovnosti a chudoby; zdůrazňuje, že 

přístup občanů a podniků k využití kvalitních, dostupných a efektivních veřejných služeb 

je z hlediska podpory hospodářského růstu klíčový, neboť zajišťuje i sociální soudržnost, 

přispívá k odstraňování chudoby a zlepšuje odolnost hospodářství a společnosti; 

20. naléhavě vyzývá k ustavení skutečného vnitřního trhu s energií, který zajistí spravedlivý 

tržní přístup, vysokou úroveň ochrany spotřebitele a trh přístupný především pro malé a 

střední podniky; 

21. zdůrazňuje, že evropský semestr je obrovskou příležitostí k naléhání na členské státy, aby 

zvýšily své úsilí při vytváření jednotného digitálního trhu, což znamená nejen vyšší růst a 

více pracovních míst, především pokud jde o odvětví malých a středních podniků a mladé 

lidi, ale rovněž na budoucnost orientovanou moderní EU; 

22. je přesvědčen o tom, že členské státy musí dokončením reforem svých příslušných 

právních předpisů v oblasti veřejné správy vystupňovat úsilí o modernizaci svých 

veřejných správ, a to rozšířením a zlepšením dostupnosti digitálních služeb určených 
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občanům a podnikům, snížením nákladů, zvýšením efektivity, usnadněním přeshraniční 

spolupráce a zavedením rámců  interoperability veřejné správy; připomíná skutečnost, že 

plné a rychlé provedení právních předpisů EU v oblasti veřejných zakázek a koncesí by 

bylo znamenitou příležitostí k posílení inovací, zlepšení přístupu pro malé a střední 

podniky a k modernizaci veřejné správy na celostátní i místní úrovni, neboť zlepšuje 

kvalitu, účinnost a transparentnost veřejných výdajů a investic;  

23. považuje za zásadní napravit stávající fragmentaci vnitrostátních pravidel upravujících 

digitální služby a vytvořit inovativnější a transparentní jednotný digitální trh založený na 

řádné hospodářské soutěži, jenž přinese vysokou úroveň přístupnosti a ochrany 

spotřebitele. 



 

AD\1035391CS.doc 7/7 PE537.327v02-00 

 CS 

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU 

Datum přijetí 25.9.2014    

Výsledek konečného hlasování +: 

–: 

0: 

28 

2 

7 

Členové přítomní při konečném 

hlasování 

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, 

Anna Maria Corazza Bildt, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, 

Ildikó Gáll-Pelcz, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, 

Marlene Mizzi, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Robert 

Rochefort, Virginie Rozière, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan 

Štefanec, Catherine Stihler, Mylène Troszczynski 

Náhradníci přítomní při konečném 

hlasování 

Tiziana Beghin, Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Andrzej Duda, 

Jussi Halla-aho, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Ulla Tørnæs, 

Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, 

Theodoros Zagorakis, Marco Zullo 

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při 

konečném hlasování 

Gabriel Mato, Igor Šoltes 

 
 


