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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: 

A. vzhledem k tomu, že v důsledku hospodářské a finanční krize se v Unii snížil objem 

investic, které dosáhly vrcholu v roce 2007 a od té doby poklesly asi o 15 %; 

B. vzhledem k tomu, že taková investiční mezera brání hospodářskému oživení, vytváření 

pracovních míst a dlouhodobému růstu, omezuje konkurenceschopnost našeho průmyslu 

a jednotného trhu obecně a ohrožuje dosažení cílů stanovených ve strategii Evropa 2020; 

C. vzhledem k tomu, že při přezkumu a zlepšování rámce pro správu ekonomických 

záležitostí by se mělo vycházet ze souboru provázaných a vzájemně soudržných politik, 

které by podporovaly růst a zaměstnanost, udržitelný a inkluzivní růst a také 

konkurenceschopnost a vytvářely lepší trvalá pracovní místa, místo toho, aby se 

soustřeďovaly pouze na snížení deficitu, a vzhledem k tomu, že k naplnění těchto cílů je 

nutné zajistit plný rozvoj dobře fungujícího, účinného a vyváženého jednotného trhu se 

silnější průmyslovou základnou; 

D. vzhledem k tomu, že Komise by měla sledovat situaci na jednotném trhu s přihlédnutím 

k míře uplatňování opatření týkajících se rámce pro správu ekonomických záležitostí; 

vzhledem k tomu, že Komise by měla do každoročního přezkumu správy ekonomických 

záležitostí a srovnávacího přehledu začlenit překážky v uplatňování právních předpisů 

týkajících se jednotného trhu; vzhledem k tomu, že při tomto sledování by se mělo 

hodnotit, do jaké míry mají spotřebitelé, občané a podniky prospěch z jednotného trhu, 

a měly by se zohlednit problémy, s nimiž se spotřebitelé a podniky působící na celém 

jednotném trhu potýkají, zejména pak oblasti, v nichž členské státy neprovedly právní 

předpisy týkající se jednotného trhu nebo je neprosazují; 

E. vzhledem k tomu, že dobudování jednotného trhu v oblasti zadávání veřejných zakázek 

a ochrany spotřebitele by přispělo k nárůstu HDP o 300 miliard EUR ročně; 

F. vzhledem k tomu, že se v současné době zavádí evropský investiční plán, jenž má 

v příštích třech letech uvolnit nové investice ve výši 315 miliard EUR; 

G. vzhledem k tomu, že Evropská unie čelí ve stále náročnějším světovém hospodářství 

a na jednotném trhu hluboké krizi konkurenceschopnosti a že pouze konkurenceschopné 

ekonomiky budou schopny vytvářet pracovní místa a zvyšovat životní úroveň svých 

občanů; 

1. vítá skutečnost, že sdělení Komise nazvaná „Investiční plán pro Evropu“ 

(COM(2014)0903) a „Optimální využití flexibility v rámci současných pravidel Paktu 

o stabilitě a růstu“ (COM(2015)0012) a návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady 

o Evropském fondu pro strategické investice (COM(2015)0010) zdůrazňují jako prioritní 

cíl nutnost přímo provázat přezkum rámce pro správu ekonomických záležitostí 

s potřebami reálné ekonomiky, dobudovat jednotný trh a vytvořit jednotný digitální trh; 
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2. domnívá se, že rámec pro správu ekonomických záležitostí je klíčovou politickou 

iniciativou, která je základem cílů strategie Evropa 2020 a stěžejních iniciativ, jež se 

zaměřují na maximální realizaci nevyužitého potenciálu růstu v rámci jednotného trhu; 

zastává názor, že uvolněním nevyužitého potenciálu růstu v rámci jednotného trhu 

dosáhnou členské státy snadněji cílů zakotvených v rámci pro správu ekonomických 

záležitostí; domnívá se navíc, že hlavními aktéry na jednotném trhu jsou spotřebitelé 

a podniky; 

3.  zdůrazňuje, že jednotný trh je klíčovým faktorem pro zajištění růstu a zaměstnanosti a že 

hlavní oblastí růstu je jednotný digitální trh, skutečný trh přeshraničního internetového 

prodeje zboží a služeb a zadávání veřejných zakázek; 

4. zdůrazňuje, že hospodářská krize jasně ukázala, jak je důležité posílit a směřovat 

hospodářství Evropské unie a členských států do oblasti výzkumu a inovací, techniky 

a znalostí, a to na základě snadnějšího přístupu spotřebitelů a podniků na trh a usnadněním 

mobility na trhu, rozšířením jednotného digitálního trhu, potíráním sociální a územní 

roztříštěnosti v celé Unii na základě uplatňování a prosazování právních předpisů v oblasti 

jednotného trhu ze strany členských států, navyšováním investic v reálné ekonomice, 

zejména pak v odvětvích, jež přispívají k udržitelnému rozvoji, účinnému využívání 

zdrojů a přechodu na obnovitelné zdroje energie, a zároveň jak je důležité podporovat 

růst, vysokou zaměstnanost a hospodářské sbližování mezi členskými státy a překlenout 

rozdíly mezi státy eurozóny a státy mimo eurozónu; 

5. domnívá se, že přezkum evropské správy ekonomických záležitostí by měl být proveden 

společně s přezkumem zastřešující strategie EU 2020 a cyklu evropského semestru, a to 

za účelem podpory udržitelného a konkurenceschopného růstu; žádá tudíž, aby byl 

v rámci přezkumu strategie EU 2020 přijat nový přístup k jednotnému trhu a jednotnému 

digitálnímu trhu tak, že prioritní odvětví / cíle jednotného trhu budou náležitě zapracovány 

do nového, zjednodušeného souboru pokynů, hlavních směrů nebo stěžejních iniciativ; 

6. vítá přezkum účinnosti tohoto rámce s cílem posoudit účinné a jednotné uplatňování 

pravidel správy ekonomických záležitostí ze strany Komise, Rady a členských států; 

domnívá se, že tento přezkum by měl být podnětem k přehodnocení rámce pro správu 

jednotného trhu a k posouzení možného synergického působení mezi těmito dvěma 

postupy pouze v případě potřeby; 

7. znovu opakuje svou výzvu k tomu, aby uvedené postupy obsahovaly ustanovení 

o vhodném zapojení Evropského parlamentu v rámci cyklu správy ekonomických 

záležitostí, aby mohly Parlament a Rada přijmout opatření, jež jsou nezbytná k posílení 

správy jednotného trhu, zejména opatření, která mají působit v oblastech, v nichž byl 

v souladu s řádným legislativním postupem stanoveným v článku 294 Smlouvy 

o fungování Evropské unie vytvořen regulační rámec Unie; 

8. znovu vyzývá Komisi a Radu, aby s Parlamentem uzavřely interinstitucionální dohodu, 

a tak zcela zaručily úlohu Parlamentu v rámci celého evropského semestru; 

9. domnívá se, že rámec pro správu ekonomických záležitostí musí být inkluzivní, 

transparentnější a méně složitý a zároveň musí zohledňovat zvláštnosti jednotlivých států 

a že je nutné komplexněji diskutovat o politických prioritách s příslušnými 
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zainteresovanými stranami a současně nepodléhat přímým zájmům;  

10. zastává názor, že parlamenty členských států by se měly více zapojit do účinného 

uplatňování opatření stanovených v rámci pro správu ekonomických záležitostí 

a v kontextu správy jednotného trhu; 

11. zdůrazňuje význam nového růstu a vytváření pracovních míst pro přijetí rámce pro správu 

ekonomických záležitostí ze strany veřejnosti, a vyzývá proto Komisi, aby zlepšila 

podnikatelské prostředí v Evropě a věnovala pozornost především malým a středním 

podnikům, odstranění byrokracie a přístupu k financování; v tomto ohledu připomíná, že 

je nezbytné podporovat malé a střední podniky i v přístupu na trhy mimo EU, například 

v USA, Kanadě, Číně a Indii; 

12. trvá na tom, že hodnocení stavu jednotného trhu by mělo být nedílnou součástí rámce 

pro správu ekonomických záležitostí a tím, že by došlo k upevnění pilíře věnovaného 

jednotnému trhu v rámci evropského semestru, by se mělo stát základem ročního cyklu 

jednotného trhu; podotýká, že takovýto integrovaný politický rámec by mohl přispět 

k tomu, aby se zjistily překážky fungování jednotného trhu, a zároveň by zlepšil 

uplatňování předpisů týkajících se správy ekonomických záležitostí v EU; zdůrazňuje, že 

úplné uplatňování revidovaných směrnic o zadávání veřejných zakázek, především jejich 

pravidel týkajících se kritérií pro zadávání zakázek, může orgánům veřejné správy pomoci 

lépe využívat veřejné zdroje a z dlouhodobého hlediska zamezit zbytečným 

environmentálním a sociálním nákladům, a tak pozitivně ovlivnit stabilitu veřejných 

financí; 

13. je pevně přesvědčen o tom, že úsilí musí být zaměřeno na klíčové priority pilířů 

evropského semestru; zdůrazňuje, že je důležité zaměřit se na oblasti, které mají v souladu 

se zásadou subsidiarity a proporcionality značný evropský přínos; vyzývá Komisi, aby 

ve spolupráci s členskými státy hledala možnosti, jak zajistit účinnější uplatňování těchto 

zásad; 

14. žádá Komisi, aby Parlamentu předložila výroční zprávu o integraci jednotného trhu, 

zejména pokud jde o klíčové oblasti s největším potenciálem růstu a tvorby lepších 

trvalých pracovních míst, která by hodnotila účinnost uplatňování doporučení 

pro jednotlivé členské státy a uplatňování a prosazování právních předpisů týkajících se 

jednotného trhu ze strany členských států, a poukazuje na to, že toto hodnocení by mohlo 

přispět k výroční analýze růstu; 

15. připomíná, že řádná správa ekonomických záležitostí a její dopad mohou být účinné, 

pouze pokud jsou do ní zapojeny příslušné zainteresované strany; zdůrazňuje, že je 

nezbytné, aby EU, členské státy, regiony, obce a zainteresované strany přijaly ucelený 

přístup k provádění a rozvoji politik; vyzývá Komisi a členské státy, aby prostřednictvím 

strukturovaného zapojení příslušných zainteresovaných stran do správy ekonomických 

záležitostí, zejména v rámci evropského semestru, zajistily uplatňování demokratických 

zásad občanského dialogu; 

16. poukazuje na příležitost vyčlenit další prostředky z veřejných a soukromých zdrojů 

na životaschopné projekty se skutečným přínosem pro evropské sociálně tržní 

hospodářství a zdůrazňuje, že hlavní odvětví jednotného trhu, tedy doprava, energetika, 
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služby a výrobky, výzkum a inovace, a jednotný digitální trh představují vhodnou (nejvíce 

přiměřenou) škálu oblastí, jejichž plánované investiční projekty by měly mít nárok 

na investice; 

17. vítá nový manévrovací prostor, který skýtá investiční doložka, již Komise vymezila 

ve svém sdělení o flexibilitě; domnívá se, že je třeba maximálně využít této nové možnosti 

a vést členské státy k tomu, aby více investovaly do projektů se zřejmým evropským 

přínosem, například do projektů, které více souvisejí s dalším rozvojem jednotného trhu 

a jednotného digitálního trhu; domnívá se, že cílené investice a reformy v klíčových 

odvětvích růstu jednotného trhu a v rámci modernizace veřejné správy států, zejména 

pokud jde o elektronickou správu a elektronické zadávání veřejných zakázek, by se měly 

považovat za strukturální reformy; 

18. je znepokojen tím, že v některých členských státech nejsou uplatňována doporučení 

pro jednotlivé země, v nichž se v roce 2013 v plné míře uplatnilo pouze 12 % těchto 

doporučení; zdůrazňuje, že v zájmu podpory růstu a zaměstnanosti je nezbytné lépe 

provádět tato doporučení; vyzývá Komisi, aby větším zapojením parlamentů členských 

států posílila v členských státech odpovědnost za tato doporučení.  
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