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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 7. února 2013 obsahující doporučení Komisi ohledně 
správy jednotného trhu1,

– s ohledem na první zprávu Komise ze dne 28. listopadu 2012 s názvem „Stav integrace 
jednotného trhu na rok 2013 – příspěvek k roční analýze růstu na rok 2013“ 
(COM(2012)0752),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 8. června 2012 s názvem „Lepší správa pro jednotný 
trh“ (COM (2012)0259),

1. připomíná, že jednotný trh je vůdčí silou růstu a tvorby pracovních míst a má zásadní roli 
při dosahování cílů strategie Evropa 2020 pro inteligentní, udržitelný růst podporující 
začlenění; tento potenciál zůstává stále ještě v mnoha ohledech nevyužit;

2. zdůrazňuje, že úplné a správné provádění směrnice o službách by mohlo mít růstový 
potenciál o velikosti 0,8–2,6 % HDP;

3. vítá skutečnost, že v evropském semestru 2013 se roční analýza růstu poprvé opírala
o zprávou o stavu integrace jednotného trhu;

4. vyslovuje však politování nad skutečností, že doporučení pro jednotlivé země na rok 2013
i přes jasné důkazy o důležitosti jednotného trhu pro překonání krize neberou dostatečně
v potaz potenciál, který má správné provádění a prosazování pravidel jednotného trhu pro 
růst a tvorbu pracovních míst;

5. podporuje důležitost, kterou letošní doporučení pro jednotlivé země přisoudila odstranění 
neopodstatněných překážek a omezení pro vstup do odvětví služeb; naléhavě vyzývá 
příslušné členské státy, aby k těmto doporučením co nejvíce přihlížely;

6. vyzývá Komisi, aby při příští roční analýze růstu a pro evropský semestr 2014 učinila ze 
správy jednotného trhu svou prioritu a aby v příštích doporučeních pro jednotlivé země 
vzala v potaz hlavní oblasti růstu, jimiž jsou odvětví služeb, energetiky, dopravy
a jednotný digitální trh a také opatření zahrnutá v Aktu o jednotném trhu I a II;

7. naléhavě vyzývá členské státy a Komisi, aby mezitím zvýšily snahy o prosazování 
předpisů týkajících se jednotného trhu a o sledování těchto snah, a to například za pomoci 
kontrolních akcí (tzv. EU sweeps);

8. znovu vyzývá Komisi, aby posílila správu jednotného trhu zavedením ročního cyklu 
správy jednotného trhu, který bude tvořit zvláštní pilíř evropského semestru a jehož 
součástí bude srovnávací přehled výsledků v oblasti vnitřního trhu a příslušná doporučení 
pro jednotlivé země;

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2013)0054.
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9. upozorňuje na nedostatečné zapojení vnitrostátních parlamentů do diskuse o aspektech 
jednotného trhu v rámci evropského semestru 2013 a vyzývá vnitrostátní parlamenty, aby 
aktivně vedly dialog s Evropským parlamentem a se svými vládami, aby se podařilo lépe 
využít skrytý potenciál pro růst a tvorbu pracovních míst.


