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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o zabezpečení jednotného trhu pre spotrebiteľov a občanov
(2010/2011(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskej rade s názvom EURÓPA 2020 – Stratégia 
na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (KOM(2010)2020), 

– so zreteľom na správu profesora Maria Montiho Komisii o oživení jednotného trhu1,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Agenda občanov – výsledky pre Európu
(KOM(2006)0211), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Jednotný trh pre Európu 21. storočia 
(KOM(2007)0724) a sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie s názvom 
Jednotný trh: zhodnotenie dosiahnutých výsledkov (SEK(2007)1521), uznesenie 
Parlamentu zo 4. septembra 2007 o preskúmaní jednotného trhu2 a pracovný dokument 
útvarov Komisie s názvom Preskúmanie jednotného trhu: o rok neskôr (SEK(2008)3064),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Príležitosti, prístup a solidarita: smerom k 
novej sociálnej vízii pre Európu 21. storočia (KOM(2007)0726), na oznámenie Komisie 
s názvom Služby všeobecného záujmu vrátane sociálnych služieb všeobecného záujmu: 
nový európsky záväzok (KOM(2007)0725) a na uznesenie Parlamentu z 27. septembra 
2006 o Bielej knihe Komisie o službách vo verejnom záujme3,

– so zreteľom na odporúčanie Komisie z 29. júna 2009 o opatreniach na zlepšenie 
fungovania jednotného trhu4 a odporúčanie Komisie z 12. júla 2004 k transpozícii 
smerníc ovplyvňujúcich vnútorný trh do vnútroštátneho práva5,

– so zreteľom na Hodnotenie výsledkov vnútorného trhu z júla 2009 (SEK(2009)1007) 
a uznesenia Parlamentu z 9. marca 20106 a 23. septembra 20087 o hodnotení výsledkov 
jednotného trhu,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu a Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru s názvom Stratégia spotrebiteľskej politiky EÚ 
2007 – 2013. Posilniť postavenie spotrebiteľov, zlepšiť ich spokojnosť, účinne ich 
chrániť a uznesenie parlamentu z 20. mája 2008 o stratégii spotrebiteľskej politiky EÚ 
2007-20138,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 28. januára 2009 s názvom Monitorovanie 

                                               
1 očakáva sa v apríli 2010.
2 Ú. v. EÚ C 187 E, 24.7.2008, s. 80
3 Ú. v. EÚ L 306, 15.12.2006, s. 277.
4 Ú. v. EÚ L 176, 7.7.2009, s. 17.
5 Ú.v. EÚ L 98, 16.4.2005, s. 47
6 Prijaté texty z toho dňa, P7_TA(2010)0051.
7 Ú. v. EÚ C 309 E, 4.12.2008, s. 46.
8 Ú. v. EÚ C 180 E/26, 17.07.2008, s. 26
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spotrebiteľských výsledkov na jednotnom trhu Druhé vydanie hodnotiacej tabuľky 
spotrebiteľských trhov (KOM(2009)0025) a sprievodný pracovný dokument útvarov 
Komisie s názvom Druhé vydanie hodnotiacej tabuľky spotrebiteľských trhov
(SEK(2009)0076),

– so zreteľom na správu Komisie z 2. júla 2009 o presadzovaní spotrebiteľského acquis 
a na správu Komisie z 2. júla 2009 o uplatňovaní nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 2006/2004 z 27. októbra 2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi 
zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (nariadenie o
spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa)(KOM(2009)0336),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 9. marca 2010 o ochrane spotrebiteľa1,

– so zreteľom na oznámenie Komisie o cezhraničnom elektronickom obchode medzi 
podnikmi a spotrebiteľmi v EÚ (KOM(2009)0557),

– so zreteľom na správu Odbornej sekcie pre jednotný trh, výrobu a spotrebu Európskeho 
hospodárskeho a sociálneho výboru o prekážkach jednotného európskeho trhu z roku 
20082,

– so zreteľom na výročnú správu siete SOLVIT za rok 2008 o vývoji a výsledkoch siete 
SOLVIT (SEK(2009)0142), pracovný dokument útvarov Komisie z 8. mája 2008 o 
akčnom pláne integrovaného prístupu k poskytovaniu asistenčných služieb občanom a 
podnikom na jednotnom trhu (SEK(2008)1882) a uznesenie Parlamentu z 9. marca 2010 
o sieti SOLVIT3,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, 
ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním 
výrobkov na trh a ktorého cieľom je vytvoriť celkový rámec pravidiel a zásad, pokiaľ ide 
o akreditáciu a dohľad nad trhom,

– so zreteľom na článok 26 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), v ktorom sa 
stanovuje, že „vnútorný trh zahrnie oblasť bez vnútorných hraníc, v ktorej je zaručený 
voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu v súlade s ustanoveniami zmlúv“,

– so zreteľom na článok 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), ktorý Úniu zaväzuje k 
úsiliu o „sociálne trhové hospodárstvo s vysokou konkurencieschopnosťou zamerané na 
dosiahnutie plnej zamestnanosti a sociálneho pokroku, ako aj o vysokú úroveň ochrany 
životného prostredia a zlepšenie jeho kvality“,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie začlenenú do zmlúv článkom 6 
ZEÚ,

– so zreteľom na článok 9 ZFEÚ, v ktorom sa stanovuje, že „pri vymedzovaní a
uskutočňovaní svojich politík a činností Únia prihliada na požiadavky spojené s podporou 
vysokej úrovne zamestnanosti, zárukou primeranej sociálnej ochrany, bojom proti 
sociálnemu vylúčeniu a s vysokou úrovňou vzdelávania, odbornej prípravy a ochrany 
ľudského zdravia“,

                                               
1 Prijaté texty z toho dňa, P7_TA-PROV(2010)0046.
2 http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf.

3 Prijaté texty z toho dňa, P7_TA-PROV(2010)0047.
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– so zreteľom na článok 11 ZFEÚ, v ktorom sa stanovuje, že „požiadavky ochrany 
životného prostredia musia byť začlenené do vymedzenia a uskutočňovania politík Únie a 
činností, a to predovšetkým s ohľadom na podporu trvalo udržateľného rozvoja“,

– so zreteľom na článok 12 ZFEÚ, v ktorom sa stanovuje, že „požiadavky ochrany 
spotrebiteľa sa zohľadnia pri definovaní a uskutočňovaní iných politík a činností Únie“,

– so zreteľom na článok 14 ZFEÚ a jej protokol 26 o službách všeobecného záujmu,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0000/2010),

A. keďže občanom, spotrebiteľom a MSP, ktorí si želajú pohybovať sa, nakupovať, predávať 
a obchodovať za hranicami s rovnakým pocitom bezpečnosti a dôvery, aký majú vo 
svojich členských štátoch, stojí v ceste príliš veľa prekážok vyplývajúcich z nedostatku 
informácií o právach a príležitostiach, rozdrobenej a nedostatočnej regulácie, 
nezodpovedajúcej transpozície, uplatňovania a presadzovania pravidiel, ako aj 
z nedostatku administratívnej koordinácie a spolupráce,

B. keďže len malé percento pracovníkov, poskytovateľov služieb a profesionálov sa odhodlá 
presunúť sa do iného členského štátu, lebo byrokracia a riziko straty nároku na sociálne 
poistenie takýto krok príliš komplikujú a zvyšujú s ním súvisiace náklady,

C. keďže len málo podnikateľov a MSP ponúka svoje tovary a služby mimo svojich 
domácich trhov z dôvodu nedostatku istoty týkajúcej sa investícií, platieb 
a zodpovednosti za záväzky, ako aj z dôvodu rozdielov v právnych, administratívnych, 
sociálnych a kultúrnych tradíciách,

D. keďže jednotný trh sa nesmie posudzovať izolovane od iných oblastí horizontálnych 
politík, a to najmä zdravotníctva, životného prostredia, trvalo udržateľného rozvoja 
a vonkajšej politiky,

E. keďže stratégia EÚ do roku 2020 by mala stanoviť realistické ciele na dosiahnutie 
ekologického hospodárstva založeného na poznatkoch a trvalo udržateľného rastu do 
roku 2020; keďže základným kameňom stratégie EÚ do roku 2020 by mal byť jednotný 
európsky trh s úlohami ako sociálna spravodlivosť a hospodársky rast a so zameraním na 
výhody pre občanov, ochranu spotrebiteľa a MSP,

Všeobecné aspekty

1. domnieva sa, že Únia čelí osobitne problematickému obdobiu v histórii integrácie 
jednotného európskeho trhu; zastáva názor, že k súčasným a budúcim úlohám sa musí 
pristupovať súvisle, rozhodne, s odhodlaním a intenzitou nevyhnutne spojenými so 
zmyslom pre cit a praktickosť v duchu spolupráce a solidarity;

2. zdôrazňuje, že vzhľadom na mnohé hospodárske a iné úlohy, ktoré musí EÚ v súčasnosti 
riešiť, je plynule fungujúci jednotný trh v najlepšom záujme európskych občanov, 
spotrebiteľov a MSP;
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3. zdôrazňuje, že bez ohľadu na hospodárske, technologické a legislatívne medzery vo 
svojej štruktúre jednotný európsky trh popri eurozóne najlepšie ilustruje pravý význam 
hospodárskej integrácie a jednoty EÚ;

4. víta a plne podporuje zámer Komisie vrátiť do jadra vnútorného trhu tých, ktorí na ňom 
žijú a denne ho využívajú, ako aj jej záväzok byť odhodlaným obrancom jednotného trhu 
prostredníctvom plného uplatňovania svojich výkonných právomocí a predložiť sociálnu 
víziu jednotného trhu založenú na povinnostiach vyplývajúcich z Lisabonskej zmluvy;

Proces integrácie jednotného trhu nie je nezvratný
5. zdôrazňuje, že integrácia do jednotného trhu nie je nezvratný proces a že pokračovanie 

jednotného trhu by sa nemalo považovať za samozrejmosť; zastáva názor, že 
nedosiahnutie cieľa jednotného trhu by mohlo vyvolať reťazovú reakciu, ktorá by mohla 
ohroziť niekoľko rokov integrácie európskeho trhu;

6. vyjadruje obavy z toho, že opätovný výskyt hospodárskeho protekcionizmu by mohol 
viesť k rozdrobeniu jednotného trhu; obáva sa, že súčasné vážne hospodárske a finančné 
problémy by mohli byť použité ako zámienka k znovuoživeniu protekcionistických 
opatrení v rôznych členských štátoch;

7. domnieva sa, že kríza výrazným spôsobom poškodila proces integrácie jednotného trhu 
a že odpor a nedôvera k jednotnému trhu sa zvýšili v dôsledku nedostatkov a nerovností 
vychádzajúcich z hospodárskych systémov členských štátov;

8. domnieva sa, že kríza by mala poskytnúť nové možnosti na reformu, konsolidáciu 
a zlepšenie súčasnej štruktúry jednotného trhu a znovunastolenie viery a dôvery občanov, 
a najmä spotrebiteľov a MSP;

9. zdôrazňuje, že znovuoživenie jednotného trhu nesmie byť úplne diktované nedávnou 
finančnou krízou a že toto oživenie musí presiahnuť rámec základných skúseností 
získaných z krízy;

10. upozorňuje na skutočnosť, že jednotný európsky trh nevyhnutne potrebuje nový impulz 
a že obnovenie vierohodnosti jednotného trhu a dôvery v neho si vyžaduje pevné vedenie 
zo strany Komisie;

Potreba holistického a spoločného prístupu k jednotnému trhu

11. domnieva sa, že staré vnímanie jednotného trhu ako prvotne naviazaného na hospodárske 
úvahy treba prehodnotiť; zdôrazňuje, že všetci tí, čo sú zapojení do tvorby a uplatňovania 
jednotného trhu musia prijať holistickejší prístup, úplne integrovať záujmy občanov, a to 
najmä vo vzťahu k hospodárskym, sociálnym, zdravotným a environmentálnym otázkam 
a ochrane spotrebiteľa;

12. upozorňuje, že jednotný trh by mal zohrávať ústrednú úlohu, pokiaľ ide o udržateľné 
a konkurencieschopné trhové hospodárstvo v súvislosti s dlhodobou víziou stratégie EÚ 
do roku 2020;
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13. navrhuje, aby sa akékoľvek stratégie a politiky na obnovu jednotného európskeho trhu 
vrátane stratégie EÚ do roku 2020 zakladali na pragmatickej, komplexnej 
a širokosiahajúcej dohode podporovanej všetkými členskými štátmi a zameriavali sa 
najmä na priority, ktoré si členské štáty skutočne vezmú za svoje a ktoré budú na 
vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni účinne implementovať;

14. požaduje nový vzor politického myslenia, v rámci ktorého by občania a spotrebitelia 
zohrávali ústrednú úlohu pokiaľ ide o oživenie jednotného európskeho trhu; domnieva sa, 
že sa to dá dosiahnuť tým, že európsky občan bude hlavným politickým faktorom pri 
určovaní a formulovaní právnych predpisov a politiky Únie;

15. zastáva názor, že revitalizácia jednotného trhu si vyžaduje zavedenie systému 
adekvátnejšej kontroly a vyváženia, aby sa pre občanov a spotrebiteľov zaručila potrebná 
ochrana; domnieva sa, že prístup založený na občanovi pomôže Únii získať späť dôveru 
verejnosti v jednotný európsky trh a nájsť ten správny vzorec na prijatie iniciatív, ktoré 
Únii dodajú konkurenčný náskok, ktorý potrebuje, a to bez toho, aby bol dotknutý 
sociálny rozmer;

16. opäť zdôrazňuje, že zmysluplné hodnotenie sociálnych, spotrebiteľských 
a environmentálnych vplyvov jednotného trhu, ktoré by malo byť súčasťou všetkých 
návrhov súvisiacich s ním, je kľúčové pre získanie dôvery verejnosti a zaistí tiež 
realistickú integráciu cieľov v sociálnej oblasti, v oblasti ochrany spotrebiteľa, životného 
prostredia a hospodárstva;

Úlohy a príležitosti, ktoré majú byť súčasťou politiky jednotného trhu

17. zastáva názor, že hlavnou úlohou, ktorej Únia čelí, je nájsť rovnováhu medzi otvoreným 
hospodárstvom schopným stimulovať hospodársky rast a tvorbu pracovných príležitostí 
a hospodárskym systémom, ktorý je schopný dosiahnuť ochranu spotrebiteľa a zároveň 
poskytnúť sociálne a environmentálne záruky, ktoré občania potrebujú;

18. poukazuje na dôležitosť vytvorenia ekologického jednotného trhu pre objavujúce sa 
nízkouhlíkové technológie a ekologické technológie, služby a produkty, a to 
vypracovaním celoeurópskych noriem na meranie a audit uhlíkovej stopy; upozorňuje, že 
jasné normy a označovanie energeticky účinných produktov sa musia stať v Únii 
povinnosťou;

19. nalieha na to, že Únia si musí v digitálnom veku plne uvedomiť potenciál a príležitosti, 
ktoré pre ďalší rozvoj jednotného trhu predstavuje internet a elektronický obchod; 
zdôrazňuje, že vývoj nových technológií musí zohľadňovať potrebu chrániť občanov, 
spotrebiteľov a MSP;

20. vyjadruje súhlas s iniciatívami, ktoré Komisia prijala s cieľom uprednostniť v akejkoľvek 
budúcej stratégii výskum, poznatky a inováciu; očakáva, že na riešenie týchto kľúčových 
otázok budú v nadchádzajúcich rozpočtoch Únie vyčlenené dostatočné prostriedky;

21. podporuje úsilie Komisie o presadenie bezpečnosti vyrobených tovarov prostredníctvom 
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nadobudnutia účinnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 
z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom 
v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh;

Občania a spotrebitelia na jednotnom trhu

22. je presvedčený, že vnímanie, chápanie a vedomosti bežného občana o jednotnom trhu sú 
obmedzené, žiadne, zmätené alebo záporné; domnieva sa, že väčšina spotrebiteľov 
považuje jednotný trh – či už právom alebo neprávom – skôr za systém presýtený 
politickým dohadovaním sa a vlastnými záujmami než za systém, ktorý sa zaoberá 
potrebami spotrebiteľov, občanov a MSP;

23. zdôrazňuje, že v záujme zaistenia sociálnej podpory a spolupráce európskych občanov 
musia EÚ a vnútroštátne inštitúcie radikálne zmeniť všeobecné vnímanie jednotného trhu 
tým, že ľuďom vysvetlia výhody, ktoré im prináša, aby boli schopní im rozumieť;

24. domnieva sa, že niektoré z najočividnejších problémov, s ktorými sa spotrebitelia 
stretávajú, a to najmä v odvetví služieb, sú: (1) nedostatočný prístup k porovnateľným 
a objektívnym informáciám vrátane porovnaní cien; (2) zložitosť zmluvných vzťahov; (3)
neistota týkajúca sa platieb a odškodnenia; a (4) nedostatok informácií o systéme 
a dôvera v tento systém1;

25. zastáva názor, že občanom sa nedostávajú informácie, ktoré potrebujú, o právnych 
predpisoch týkajúcich sa jednotného trhu a o dostupnosti a presadzovaní ich práv; 
upozorňuje na skutočnosť, že mnohé z príslušných internetových stránok, informačných 
centier a jednotných kontaktných miest sú aj naďalej dezorganizované a nedokážu účinne 
dosiahnuť adresátov;

26. domnieva sa, že odštartovanie iniciatív za hospodársku integráciu nebude úspešné, pokiaľ 
občania nebudú presvedčení o tom, že ich sociálne práva sú zaručené a že politiky 
vnútorného trhu nebudú mať negatívny dosah na vnútroštátne sociálne politiky;

27. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že len malá časť občanov, spotrebiteľov a MSP 
má informácie o existujúcich alternatívnych mechanizmoch odškodnenia alebo vie, ako 
podať sťažnosť Komisii;

Malé a stredné podniky na jednotnom trhu

28. potvrdzuje, že MSP predstavujú dôležitú súčasť základov európskeho hospodárstva a sú 
hlavnou hybnou silou pokiaľ ide o tvorbu pracovných miest, hospodársky rast a sociálnu 
súdržnosť v Európe; zastáva názor, že aktívna účasť MSP v rozšírenej EÚ je nevyhnutná 

                                               
1 J.M.Barroso, politické usmernenia pre novú Komisiu, s. 35, „Musíme skoncovať s negatívnou pascou, v ktorej 
si politici rýchlo privlastňujú zásluhy za úspechy Európy a rýchlo obviňujú Brusel a Štrasburg za všetko, čo sa 
im nepáči. Potrebujeme zrelší dialóg s našimi občanmi o rozhodnutiach, ktoré ovplyvňujú ich každodenné 
životy“, KOM(2006)0211, Agenda občanov Výsledky pre Európu. 
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pre zvýšenie konkurencieschopnosti jednotného trhu;

29. bude podporovať budúce spoločné iniciatívy zo strany Komisie a členských štátov s 
cieľom: (1) pomôcť malým podnikom s cezhraničnou pôsobnosťou v celej EÚ; (2) 
uskutočniť hmatateľné zníženie administratívnej, finančnej a regulačnej záťaže, a najmä 
administratívnych prekážok, ktorým MSP čelia, v súlade so zásadou proporcionality;

30. súhlasí s tým, že dôkladné plnenie iniciatívy Small Business Act a zavedenie štatútu 
európskej súkromnej spoločnosti zaručia praktickú integráciu MSP do relevantného 
a uskutočniteľného jednotného európskeho systému;

Zodpovednosť a presadzovanie právnych predpisov týkajúcich sa jednotného trhu a lepšej 
regulácie

31. zdôrazňuje, že podľa zásady subsidiarity spočíva podstatná časť administratívnej 
a právnej zodpovednosti za jednotný trh v rukách členských štátoch, ktoré musia preto 
spolu s inými inštitúciami EÚ prevziať skutočnú zodpovednosť za jednotný európsky trh 
a jeho riadenie;

32. namieta, že hodnotiace tabuľky výsledkov vnútorného trhu z júla 2009 a marca 2010 
jasne naznačujú, že členské štáty stále nespĺňajú ciele pokiaľ ide o správnu transpozíciu, 
uplatňovanie a presadzovanie právnych predpisov týkajúcich sa jednotného trhu, a že 
transpozícia európskych predpisov je oneskorená, čo je poľutovaniahodné najmä 
v sektore služieb;

33. konštatuje, že postupné rozdrobenie pravidiel a nekonzistentnosť vo vykonávaní 
právnych predpisov v EÚ sú čoraz škodlivejšie, pokiaľ ide o dokončenie jednotného trhu; 
poznamenáva, že EÚ ešte musí prijať súbor vnútorne súdržných politík navrhnutých na 
nápravu zlyhaní trhu a negatívnu trhovú integráciu;

34. víta iniciatívu Komisie za lepšiu reguláciu, ktorá posilňuje účinnosť pravidiel a ich riadne 
uplatňovanie členskými štátmi; nalieha na Komisiu, aby v tomto prípade udržala 
nastúpený trend, lebo rýchle uplatnenie tejto stratégie by výrazne prispelo k úspešnému 
znovuoživeniu jednotného trhu;

Výsledky

Významnejšia úloha inštitúcií pri stanovovaní a vykonávaní pravidiel jednotného trhu

35. navrhuje, s cieľom zlepšiť transpozíciu, uplatňovanie a presadzovanie právnych 
predpisov jednotného trhu, aby Komisia vytvorila partnerstvo medzi všetkými 
zainteresovanými stranami zapojenými do formovania, uplatňovania a presadzovania 
takýchto právnych predpisov využitím nových mechanizmov, ako je navrhnuté ročné 
fórum o jednotnom trhu;

36. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila riadne vykonávanie a transpozíciu predpisov 
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prostredníctvom systematickejšieho a nezávislého monitorovania s cieľom urýchliť 
a rýchlejšie uskutočniť konania o porušení; zastáva názor, že oneskorenia v riešení 
konaní o porušení budú mať nevyhnutne nepriaznivý účinok na hospodárske a sociálne 
záujmy občanov na jednotnom trhu;

37. nalieha na Komisiu, aby zaistila riadnu koordináciu a aby spolupracovala s Parlamentom 
a národnými parlamentmi členských štátov, ako aj hlavnými obchodnými partnermi 
v oblasti dohľadu nad trhmi s tovarom a cezhraničného presadzovania predpisov 
o ochrane spotrebiteľov, a aby kontrolovala neusporiadaný tok informácií 
prichádzajúcich k európskym spotrebiteľom a občanom;

38. odporúča Komisii, aby uskutočnila nezávislé preskúmanie s cieľom identifikovať 20 
najväčších zdrojov nespokojnosti a frustrácie týkajúcich sa jednotného trhu, s ktorými sa 
občania každodenne stretávajú, a to najmä pokiaľ ide o cezhraničnú zdravotnú 
starostlivosť, kúpu a prenájom vozidiel, prenosnosť dôchodkov, vzájomné uznávanie 
odborných kvalifikácií, opatrovanie a adopciu detí, ako aj výživné a príspevky na ne;

39. vyzýva Komisiu, aby presadzovala vytvorenie lepšieho mechanizmu na preskúmanie 
toho, ako sa pravidlá jednotného trhu uplatňujú v praxi na všetkých úrovniach v rôznych 
členských štátoch a akú právomoc majú občania a podniky, pokiaľ ide o vykonávanie ich 
práv na jednotnom trhu;

40. žiada Komisiu, aby poskytla väčšiu pomoc členským štátom s cieľom uľahčiť riadne 
dodržiavanie noriem EÚ; zdôrazňuje, že inštitúcie EÚ musia ako celok sprísniť pravidlá 
a podporiť členské štáty v zlepšovaní správnej a včasnej transpozície právnych predpisov, 
aby sa zaistila platnosť rovnakých pravidiel v celej Únii; 

41. požaduje posilnenie úlohy Parlamentu v oblastiach transpozície, uplatňovania, 
presadzovania a monitorovania právnych predpisov týkajúcich sa jednotného trhu; 
domnieva sa, že rozšírená úloha EP a národných parlamentov podľa Lisabonskej zmluvy 
musí znamenať lepšiu synergiu medzi týmito dvoma parlamentnými úrovňami;

42. vyzýva členské štáty, aby zaistili lepšiu koordináciu a výmenu osvedčených postupov, 
a to najmä prostredníctvom posilňovania jednotných kontaktných miest a odbornej 
prípravy špecialistov na jednotný trh a ochranu spotrebiteľa;

43. trvá na to, aby Komisia zabezpečila: nezávislú kontrolu kvality regulačných návrhov; 
prijatie ex-ante a ex-post mechanizmov na overenie účinnosti právnych predpisov; 
využívanie porovnaní s najlepšími medzinárodnými postupmi; využívanie hodnotenia 
súladu na meranie sociálnych a environmentálnych vplyvov tak na úrovni EÚ, ako aj na 
úrovni jednotlivých štátov;

Opatrenia potrebné na účinnejšie informovanie a posilnenie postavenia občanov na 
jednotnom trhu

44. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vypracovali cielenú komunikačnú stratégiu 
zameranú na každodenné problémy, s ktorými sa občania stretávajú pri cezhraničnom 
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pohybe, nakupovaní alebo predaji, a na normy týkajúce sa sociálnej oblasti, 
zdravotníctva, ochrany spotrebiteľov a ochrany životného prostredia, na ktoré sa môžu 
spoliehať;

45. vyzýva Komisiu, aby spolu s členskými štátmi vypracovala podporné aktivity (ukážkové 
akcie), v ktorých spojí viaceré zainteresované strany (t. j. komisárov, poslancov EP, 
národné vlády a poslancov národných parlamentov) a ktoré pritiahnu čo najväčšiu 
pozornosti médií;

46. vyzýva členské štáty, aby s podporou Komisie a vyčlenením dodatočných finančných 
a ľudských zdrojov zvýšili kapacitu mechanizmov na riešenie problémov, najmä systému 
SOLVIT; vyzýva Komisiu, aby prioritne dokončila projekt asistenčných služieb EÚ pre 
jednotný trh (SMAS);

Strategické správy a návrhy

47. navrhuje Komisii, aby stratégia jednotného trhu pozostávala zo štyroch hlavných fáz: 
prvá fáza by mala zahŕňať hodnotenie alebo kontrolu súčasného stavu na posúdenie 
miery narušenia a vypätia, ktorými rôzne zainteresované strany na jednotnom trhu prešli 
v dôsledku krízy; v druhej fáze by sa začal proces konsolidácie s cieľom usporiadať 
nedoriešené záležitosti; tretia fáza by zahŕňala rozvoj a zlepšenie jednotného trhu; a štvrtá 
fáza by sa sústredila na dlhodobú víziu trhu (stratégia EÚ 2020);

48. vyzýva Komisiu, aby do mája 2011, s výrazným predstihom pred prijatím oznámeného 
programu o jednotnom trhu v roku 2012, predložila návrh legislatívneho balíka 
týkajúceho sa jednotného trhu, v ktorom budú sociálna politika a ochrana spotrebiteľa
ústrednou témou, aby sa dosiahol požadovaný cieľ vysoko konkurenčného sociálneho a 
trhového hospodárstva, a ktorý by zároveň zaistil dôveryhodné rovnaké podmienky pre 
všetkých;

49. vyzýva Komisiu, aby k legislatívnemu balíku o jednotnom trhu pripojila pracovný 
dokument o opatreniach osobitne zameraných na začlenenie záujmov spotrebiteľov 
vychádzajúcich z článku 12 ZFEÚ do predpisov, a to vrátane postupov a záruk; po 
takomto návrhu by mali nasledovať výročné správy o začleňovaní tejto zásady;

50. vyzýva Komisiu, aby k legislatívnemu balíku týkajúcemu sa jednotného trhu pripojila 
pracovný dokument o opatreniach na vytvorenie sociálneho jednotného trhu 
vychádzajúcich z článku 9 ZFEÚ a to vrátane rámcovej smernice na ochranu služieb 
všeobecného hospodárskeho záujmu na základe článku 14 ZFEÚ a jej protokolu 26, 
najmä z dôvodu, že nejednoznačnosť a nedostatok právnej prehľadnosti často spôsobujú 
neistotu na úrovni miestnych samospráv;

51. vyzýva Komisiu, aby k legislatívnemu balíku o jednotnom trhu pripojila pracovný 
dokument o opatreniach na vytvorenie trhu s nízkouhlíkovými a ekologickými 
technológiami na základe článku 11 ZFEÚ;

52. vyzýva Komisiu, aby pri príprave legislatívneho balíka o jednotnom trhu dôkladne 
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identifikovala jestvujúce priority členských štátov a Únie, a to najmä v oblastiach, ktoré 
už niekoľko rokov vyvolávajú obavy o fungovanie vnútorného trhu (napr. verejné služby, 
verejné obstarávanie, byrokratické pravidlá ovplyvňujúce MSP), aby potom opätovne 
vymedzila hospodárske a sociálne záujmy Únie ako celku;

53. vyzýva Komisiu, aby pri príprave legislatívneho balíka o jednotnom trhu predložila 
Parlamentu diskusný dokument o konzultáciách a správach rôznych inštitúcií EÚ 
(EÚ 2020, správy Monti, Gonzales a IMCO atď.) s cieľom dosiahnuť koordinovaný 
politický návrh na súdržnejší a ľahšie uskutočniteľný jednotný trh; 

54. vyzýva Komisiu, aby zaistila, že legislatívne návrhy od rôznych GR, ktoré sa zaoberajú 
politikou jednotného trhu alebo ju ovplyvňujú, si nebudú protirečiť a že program Komisie 
sa upraví tak, že poskytne občanom súdržnejší systém;

55. odporúča zadanie štúdie na identifikáciu spôsobov a prostriedkov na integráciu záujmov 
spotrebiteľov do politík EÚ, čím sa umožní, že ochrana spotrebiteľov bude automaticky 
primárnym prvkom pri vypracúvaní každého právneho predpisu EÚ;

56. domnieva sa, že Komisia potrebuje ako prioritnú záležitosť uskutočniť hodnotenie 
smernice o službách, aby sa určilo, či boli dosiahnuté jej hlavné ciele;

57. domnieva sa, že riadne uplatňovanie právnych predpisov týkajúcich sa jednotného trhu 
(napr. smernice o odborných kvalifikáciách, smernice o službách a nariadenia o dohľade 
nad trhom) by malo byť pre novú Komisiu naďalej hlavnou prioritou;

58. konštatuje, že opravné mechanizmy uplatňované v celej Únii priniesli obmedzené 
výsledky, a preto nalieha na Komisiu, aby do mája 2011 predložila legislatívny návrh na 
zabezpečenie realizácie dostupného, rýchleho a prístupného celoeurópskeho systému 
kolektívneho odškodnenia;

59. vyzýva Komisiu, aby zvážila prijatie charty občanov, ktorá by zahŕňala rôzne aspekty 
práva na pobyt a prácu kdekoľvek v EÚ; domnieva sa, že toto právo musí byť ľahko 
dostupné všetkým občanom;

60. vyzýva Komisiu, aby sa dôraznejšie zamerala na monitorovanie trhu, a to najmä 
v oblastiach finančných služieb, poistenia, telefonických služieb, bankových služieb 
a nástrojov, a domnieva sa, že účinné monitorovanie trhov zvýši ich efektívnosť, z čoho 
bude mať prospech tak hospodárstvo, ako aj spotrebitelia;

61. zastáva názor, že neustály trvalo udržateľný rozvoj vnútorného trhu závisí od: (1) 
trvalého záväzku Komisie k všetkým iniciatívam týkajúcim sa trhu, potrebných na 
stimulovanie a výrazné zlepšenie našej pevnej a konkurenčnej výhody na celosvetovom 
trhu; (2) prijatia celkového rámca na zaistenie toho, že jednotný trh skutočne prinesie 
výsledky všetkým zainteresovaným stranám; a, čo je veľmi dôležité, (3) od dosiahnutia 
sociálnych a environmentálnych prínosov pre občanov, ako aj potrebných právnych 
ustanovení na ochranu spotrebiteľov;

62. poveruje svojho pre predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod 

Dobre fungujúci integrovaný jednotný európsky trh je základným procesom prehlbovania 
európskej integrácie, sociálnej súdržnosti, hospodárskeho rastu a trvalo udržateľného rozvoja 
v rámci Únie so zameraním na vytvorenie „stále užšieho zväzku medzi európskymi národmi“, 
ktorý zabráni jej občanom a členským štátom znovu rozpútať konflikt.1

Táto správa vychádza z množstva dôležitých bodov, ktoré spravodajca považuje za kľúčové 
v diskusiách o minulosti, súčasnosti a budúcnosti jednotného trhu. V súčasnosti je ťažké 
zmerať presný stav jednotného trhu z dôvodu nedávnej finančnej krízy. Spravodajca 
zdôrazňuje, že integračný proces nie je nezvratný a že pokračovanie jednotného trhu by sa 
nemalo považovať za samozrejmosť. Domnieva sa, že krehkosť, ktorou sa v súčasnosti 
jednotný trh vyznačuje, môže byť znakom jedného z najponurejších období procesu integrácie 
jednotného trhu v histórii Únie. Už existujúce antipatie pociťované spotrebiteľmi, občanmi 
a MSP vo vzťahu k jednotnému trhu z obdobia pred krízou sa po nej pretransformovali na 
antagonizmus a otvárajú dvere hospodárskemu protekcionizmu vnútroštátnych trhov. 
Hospodársky pokles má bezpochyby nepriaznivý vplyv na dôveru občanov a spotrebiteľov 
v jednotný trh.

Treba poznamenať, že aj keď finančná kríza podnietila kroky späť v niektorých oblastiach 
jednotného trhu, nedostatočná vôľa zo strany členských štátov a Komisie, pokiaľ ide 
o dokončenie jednotného trhu, sa prejavuje už niekoľko rokov. Rozdrobenie zákonov, 
nekonzistentné režimy vykonávania právnych predpisov a dobrej regulácie sa ukazujú byť 
dlhodobým problémom celej Únie.

Spravodajca konštatuje, že vnímanie, chápanie a vedomosti bežného občana o jednotnom trhu 
sú buď obmedzené, žiadne, zmätené alebo záporné. Tento stav je spôsobený nedostatkom 
konsolidovaného a užívateľsky prístupného informačného mechanizmu, ktorý by vysvetľoval, 
ako jednotný trh funguje, a najmä aké výhody môže poskytnúť občanom, spotrebiteľom a 
MSP.

Potreba holistického a spoločného prístupu k jednotnému trhu

Spravodajca odmieta tradičné vnímanie jednotného trhu ako výlučne spojeného 
s hospodárskym aspektom. Zdôrazňuje, že strany zainteresované do obnovy jednotného trhu 
musia prijať holistický a spoločný prístup, v rámci ktorého budú ciele spotrebiteľa a občana, 
a to najmä tie, ktoré sa týkajú hospodárskych, sociálnych, zdravotných a environmentálnych 
otázok, plne súčasťou oživeného jednotného trhu.

Treba dosiahnuť rovnováhu medzi otvoreným hospodárstvom schopným stimulovať 

                                               
1 Pozri vyhlásenie francúzskeho ministra zahraničných vecí Roberta Schumana z 9. mája 1950. 
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hospodársky rast a tvorbu pracovných príležitostí a hospodárskym systémom, ktorý je 
schopný dosiahnuť ochranu spotrebiteľa a poskytnúť potrebné sociálne a environmentálne 
záruky občanom;

Prvá vec, ktorú musí Komisia zohľadniť, je, že ochrana spotrebiteľa musí byť od začiatku 
súčasťou štruktúry každého právneho predpisu EÚ. Formulovanie takýchto právnych 
predpisov si bude od ich tvorcov vyžadovať, aby prijali nové spôsoby myslenia, v rámci 
ktorého sa ochrana spotrebiteľa a sociálny rozmer stávajú súčasťou mechanizmu kontroly 
a vyváženia vo vypracúvaní právnych predpisov a pravidiel upravujúcich jednotný trh.

Lepšia regulácia, transpozícia, uplatňovanie a presadzovanie

Spravodajca vyzýva Komisiu, aby dosiahla partnerstvo všetkých účastníkov zapojených do 
formovania, uplatňovania a presadzovania právnych predpisov týkajúcich sa jednotného trhu 
zameraných na ich lepšiu transpozíciu, uplatňovanie a presadzovanie. Požaduje, aby sa 
osobitná pozornosť venovala riadnemu vykonávaniu smernice o službách, uplatňovaniu 
vzájomného uznávania odborných kvalifikácií a nariadenia o dohľade nad trhom. Okrem toho 
uznáva, že pre MSP má mimoriadny význam uplatňovanie návrhov obsiahnutých v iniciatíve 
Small Business Act (SBA).1  

Spravodajca nalieha na Komisiu, aby s odhodlaním a ráznosťou aj naďalej presadzovala svoj 
program lepšej regulácie.  Okrem toho zdôrazňuje potrebu uskutočnenia ex-ante a ex-post 
hodnotení právnych predpisov o jednotnom trhu, s osobitným dôrazom na ich sociálne, 
environmentálne a hospodárske aspekty.

Strategické správy a výsledky

Spravodajca Komisii navrhuje stratégiu jednotného trhu pozostávajúcu zo štyroch hlavných 
fáz: v prvej fáze pôjde o kontrolu súčasného stavu; v druhej fáze sa začne proces konsolidácie 
s cieľom usporiadať nedoriešené záležitosti; tretia fáza bude pozostávať z rozvoja a zlepšenia 
jednotného trhu; štvrtá fáza bude spočívať v dlhodobej vízii trhu; 

Spravodajca je pevne presvedčený, že nie je rozumné ani praktické stavať všetky stratégie 
výlučne na základe programu 2020 a preto vyzýva Komisiu, aby predložila návrh 
legislatívneho balíka o jednotnom trhu, ktorý by mal byť hotový do mája 2011 a zavedený do 
roku 2012.
Spravodajca pristupoval k štúdii o jednotnom trhu všeobecne. Existuje mnoho dôležitých 
oblastí jednotného trhu, ktorými sa podrobne nezaoberal, keďže hĺbkové a dôkladne 
premyslené správy a stanoviská Európskeho parlamentu sa prijímajú alebo sa prispôsobujú vo 
výbore IMCO. Spravodajca očakáva, že Komisia náležitým spôsobom zohľadní tieto 
dokumenty a začlení ich do budúcich stratégií usmerňujúcich transpozíciu a presadzovanie 
smerníc a nariadení.

                                               
1 KOM(2008) 394.
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Nový program pre jednotný trh sa musí formulovať tak, aby sa posilnila sociálna 
spravodlivosť, zaručila integrita trhu, podporila inovácia a privítal nový digitálny vek, pričom 
toto všetko zabezpečí jednotnému trhu konkurenčný náskok pred ostatnými globálnymi 
hospodárstvami.

Spravodajca zdôrazňuje, že jednotný európsky trh nevyhnutne potrebuje nový impulz, ktorý 
pod pevným vedením Komisie obnoví vierohodnosť jednotného európskeho trhu a dôveru 
v tento trh.


