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NÁVRHY

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

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. februára 2013 s odporúčaniami pre Komisiu o správe 
jednotného trhu 1,

– so zreteľom na prvú správu Komisie z 28. novembra 2012 s názvom Stav integrácie 
jednotného trhu 2013 – príspevok k ročnému prieskumu rastu na rok 2013 
(COM(2012)0752),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 8. júna 2012 s názvom Lepšia správa pre jednotný 
trh (COM(2012)0259),

1. pripomína, že jednotný trh predstavuje hlavnú hnaciu silu rastu a tvorby pracovných miest 
a zohráva kľúčovú úlohu pri plnení cieľov stratégie Európa 2020 na zabezpečenie 
inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu; tento potenciál však zostáva
v mnohých smeroch nevyužitý;

2. upozorňuje na to, že úplné a riadne vykonávanie smernice o službách by mohlo viesť k 
potenciálnemu hospodárskemu rastu vo výške 0,8 – 2,6 % HDP;

3. víta skutočnosť, že počas európskeho semestra 2013 sa ročný prieskum rastu po prvýkrát 
podporil správou o stave integrácie jednotného trhu;

4. vyjadruje však poľutovanie nad tým, že napriek jasným dôkazom, ktoré svedčia o 
význame jednotného trhu pre prekonanie krízy, sa v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny 
z roku 2013 dostatočne nezohľadnil potenciál, ktorý má správne vykonávanie a 
presadzovanie pravidiel jednotného trhu pre rast a tvorbu pracovných miest.

5. podporuje význam, ktorý sa v tohtoročných odporúčaniach pre jednotlivé krajiny pripísal 
odstráneniu neopodstatnených obmedzení a prekážok pre vstup do sektora služieb; 
naliehavo vyzýva príslušné členské štáty, aby čo najviac zohľadnili tieto odporúčania;

6. vyzýva Komisiu, aby sa správa jednotného trhu stala prioritou pre ročný prieskum rastu a 
európsky semester 2014 a aby sa v budúcich odporúčaniach pre jednotlivé krajiny v plnej 
miere zohľadnili kľúčové oblasti rastu, ktorými sú sektory služieb, energetiky a dopravy a 
jednotný digitálny trh, ako aj opatrenia, ktoré boli prijaté v rámci Aktu o jednotnom trhu I 
a II;

7. naliehavo vyzýva členské štáty a Komisiu, aby medzičasom vynaložili väčšie úsilie na 
presadzovanie právnych predpisov týkajúcich sa jednotného trhu a na monitorovanie tohto 
procesu, okrem iného aj prostredníctvom programov kontroly EÚ (tzv. EU sweeps);

8. opätovne vyzýva Komisiu, aby posilnila správu jednotného trhu zavedením ročného cyklu 
správy jednotného trhu, ktorý by tvoril osobitný pilier európskeho semestra a pozostával 

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2013)0054.
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by z hodnotiacej tabuľky vnútorného trhu, ročnej správy o integrácii vnútorného trhu 
v rámci ročného prieskumu rastu, z usmernení Európskej rady pre členské štáty, z 
národných akčných plánov zameraných na vykonávanie usmernení pre vnútorný trh 
a z príslušných odporúčaní pre jednotlivé krajiny;

9. berie na vedomie nedostatočnú účasť národných parlamentov v diskusii o rôznych 
aspektoch jednotného trhu v kontexte európskeho semestra 2013 a vyzýva ich, aby sa 
aktívne zapojili do dialógu s Európskym parlamentom a svojimi vládami s cieľom zúročiť 
nevyužitý potenciál pre rast a tvorbu pracovných miest.


