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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o jednotném trhu pro Evropany
(2010/2278(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, která je do Smluv začleněna 
na základě článku 6 Smlouvy o EU, 

– s ohledem na článek 26 Smlouvy o fungování Evropské unie, který stanovuje, že „vnitřní 
trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží, osob, 
služeb a kapitálu v souladu s ustanoveními Smluv“,

– s ohledem na čl. 3 odst. 3 Smlouvy o EU, který Unii ukládá, aby usilovala „o vysoce 
konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství směřující k plné zaměstnanosti 
a společenskému pokroku, s vysokým stupněm ochrany a zlepšování kvality životního 
prostředí“,

– s ohledem na článek 9 Smlouvy o fungování Evropské unie, který stanovuje, 
že „při vymezování a provádění svých politik a činností přihlíží Unie k požadavkům 
spojeným s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, zárukou přiměřené sociální ochrany, 
bojem proti sociálnímu vyloučení a vysokou úrovní všeobecného a odborného vzdělávání 
a ochrany lidského zdraví“;

– s ohledem na článek 11 Smlouvy o fungování Evropské unie, který stanovuje, 
že „požadavky na ochranu životního prostředí musí být zahrnuty do vymezení a provádění 
politik a činností Unie, zejména s ohledem na podporu udržitelného rozvoje“,

– s ohledem na článek 12 Smlouvy o fungování Evropské unie, který stanovuje, 
že „požadavky vyplývající z ochrany spotřebitele budou brány v úvahu při vymezování 
a provádění jiných politik a činností Unie“,

– s ohledem na článek 14 Smlouvy o fungování Evropské unie a k ní připojený Protokol 
o službách všeobecného (hospodářského) zájmu,

– s ohledem na sdělení Komise Evropské radě nazvané „Evropa 2020: Strategie 
pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (KOM(2010)2020),

– s ohledem na sdělení Komise s názvem „Na cestě k aktu o jednotném trhu – Pro vysoce 
konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství“ (KOM(2010)0608), 

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Program pro občany přinášející výsledky 
pro Evropu“ (KOM(2006)0211), 

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Jednotný trh pro Evropu ve 21. století“ 
(KOM(2007)0724), na průvodní pracovní dokument útvarů Komise nazvaný „Jednotný 
trh: přezkum úspěchů“ (SEK(2007)1521), na usnesení Parlamentu ze dne 4. září 2007 
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o přezkumu jednotného trhu1 a na pracovní dokument útvarů Komise nazvaný „Přezkum 
jednotného trhu: rok poté“ (SEK(2008)3064),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Příležitosti, přístup a solidarita: nová vize sociální 
Evropy v 21. století“ (KOM(2007)0726), na sdělení Komise nazvané „Služby obecného 
zájmu, včetně sociálních služeb obecného zájmu: nový evropský závazek“ 
(KOM(2007)0725) a na usnesení Parlamentu ze dne 27. září 2006 o bílé knize Komise 
o službách obecného zájmu2,

– s ohledem na doporučení Komise ze dne 29. června 2009 o opatřeních ke zlepšení 
fungování jednotného trhu3 a na doporučení Komise ze dne 12. července 2004 
k provádění směrnic, které se týkají vnitřního trhu, ve vnitrostátním právu4,

– s ohledem na hodnotící zprávu o vnitřním trhu z července 2009 (SEK(2009)1007) 
a na usnesení Parlamentu ze dne 9. března 20105 a 23. září 2008 o hodnotící zprávě 
o vnitřním trhu6,

– s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru nazvané „Strategie spotřebitelské politiky EU 2007–
2013 – Posílit postavení spotřebitelů, zvýšit jejich blahobyt a účinně je chránit“ 
a na usnesení Parlamentu ze dne 20. května 2008 s názvem „Strategie spotřebitelské 
politiky EU 2007–2013“7,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 28. ledna 2009 nazvané „Sledování spotřebitelských 
výsledků na jednotném trhu – Druhé vydání hodnotící zprávy o spotřebitelských trzích“ 
(KOM(2009)0025) a na průvodní pracovní dokument útvarů Komise nazvaný „Druhá 
hodnotící zpráva o spotřebitelských trzích“ (SEK(2009)0076),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 2. července 2009 o vymáhání spotřebitelského acquis 
(KOM(2009)0330) a na zprávu Komise ze dne 2. července 2009 o provádění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními 
orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele 
(„nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele“) (KOM(2009)0336),

– s ohledem na sdělení Komise o přeshraničním elektronickém obchodu mezi podniky 
a spotřebiteli v EU (KOM(2009)0557),

– s ohledem na své usnesení ze dne 9. března 2010 o ochraně spotřebitelů8,

– s ohledem na zprávu profesora Maria Montiho o revitalizaci jednotného trhu určenou 
Komisi,

                                               
1 Úř. věst. C 187E, 24.7.2008, s. 80.
2 Úř. věst. C 306E, 15.12.2006, s. 277.
3 Úř. věst. L 176, 7.7.2009, s. 17.
4 Úř. věst. L 98, 16.4.2005, s. 47.
5 Přijaté texty, P7_TA(2010)0051.
6 Úř. věst. C 309E, 4.12.2008, s. 46.
7 Přijaté texty, P7_TA(2008)0210.
8 Přijaté texty, P7_TA-PROV(2010)0046.
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– s ohledem na své usnesení ze dne 20. května 2010 o vytvoření jednotného trhu 
pro spotřebitele a občany1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 20. října 2010 o finanční, hospodářské a sociální krizi2;

– s ohledem na sdělení Komise s názvem „Mládež v pohybu“ (KOM(2010)0477),

– s ohledem na své usnesení ze dne 21. září 2010 o dotvoření vnitřního trhu 
pro elektronický obchod3,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Zpráva o občanství EU za rok 2010: Odstranit 
překážky pro výkon práv občanů EU“ (KOM(2010)0603),

– s ohledem na zprávu Evropského hospodářského a sociálního výboru, specializované 
sekce Jednotný trh, výroba a spotřeba, nazvanou „Překážky na evropském jednotném trhu 
2008“4,

– s ohledem na výroční zprávu sítě SOLVIT za rok 2008 nazvanou „Vývoj a výkonnost sítě 
Solvit v roce 2008“ (SEK(2009)0142), na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 
8. května 2008 o akčním plánu týkajícím se integrovaného přístupu k poskytování 
asistenčních služeb v oblasti jednotného trhu občanům a firmám (SEK(2008)1882) 
a na usnesení Parlamentu ze dne 9. března 2010 o síti SOLVIT5,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 
2008, kterým se stanovují požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění 
výrobků na trh, jehož cílem je stanovit celkový rámec pro pravidla a zásady týkající se 
akreditace a dozoru nad trhem6,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A7-0000/2010),

A. vzhledem k tomu, že jednotný trh je jedním z hlavních motorů evropského růstu a tím, 
že překoná hospodářské rozdíly a rozdíly v konkurenceschopnosti, jejich deformace 
a nerovné zacházení s evropskými podniky a občany, by se měl stát skutečným 
hospodářským pilířem EU,

B. vzhledem k tomu, že jednotný trh není jen institucionální strukturou čelící hospodářským, 
finančním a sociálním problémům, ale také jedním ze způsobů, jak chránit konkrétní 
základní práva občanů, spotřebitelů, pracovníků a malých a středních podniků,

C. vzhledem k tomu, že před občany a malými a středními podniky, již si přejí cestovat, 
nakupovat nebo obchodovat přes hranice, stojí příliš mnoho překážek a že nemožnost 

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA-PROV(2010)0186.
2 Přijaté texty, P7_TA(2010)0376.
3 Přijaté texty, P7_TA-PROV(2010)0320.
4 http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf.
5 Přijaté texty, P7_TA-PROV(2010)0047.
6 Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30.
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převádět práva sociálního zabezpečení, korporatizmus a byrokracie omezují volný pohyb 
pracovníků, poskytovatelů služeb a odborníků,

D. vzhledem k tomu, že nedostatek komplexního pohledu na další horizontální politiky, jako 
je zdravotnictví, sociální ochrana a ochrana spotřebitelů, pracovní právo, životní prostředí 
a udržitelný rozvoj, brání rozšiřování jednotného trhu,

E. vzhledem k tomu, že jednotný trh dává Evropanům širší možnosti volby, zejména 
v případě těch, kdo žijí v méně přístupných oblastech, a osob se sníženou pohyblivostí,

I. Hlavní cíle

1. vitá sdělení Komise „Na cestě k aktu o jednotném trhu“, a zejména II. kapitolu 
„Navracení Evropanů do centra jednotného trhu a posílení jejich důvěry“, která obsahuje 
19 iniciativ zaměřených na evropské občany;

2. domnívá se, že pokud se máme vypořádat se současnou „únavou z Evropy“, musejí 
se snahy o vytvoření jednotného trhu zaměřit na otázky, které trápí občany, spotřebitele 
a malé a střední podniky a na jejich práva;

3. poukazuje na to, že důvěru občanů a spotřebitelů nelze považovat za samozřejmost a že je 
potřeba ji pěstovat;

4. je toho názoru, že návrhy uvedené ve sdělení jsou stále příliš nevýrazné na to, aby 
navrátily občany do centra jednotného trhu, a že neustále rostoucí počet iniciativ EU 
bez jasně stanovených priorit vede k nutnosti podpořit důslednost a řádné řízení, které by 
zajistily vzájemný soulad evropských integračních opatření;

5. poukazuje na priority uvedené v 19 návrzích v souladu s pěti kritérii – základními 
sociálními právy, spotřebitelskými právy, volným pohybem pracovních sil, volným 
pohybem zboží a sociálně orientovanými podnikovými strukturami –, které by měly 
v dohledné době přinést občanům i podnikům hmatatelné výhody;

II. Společné zásady a hodnoty 

6. trvá na tom, že je nutné do všech právních předpisů týkajících se jednotného trhu začlenit 
„horizontální sociální doložku“, aby byl při rozvíjení této politiky kladen důraz 
na základní sociální práva občanů: a) na právo na společný postup, b) na práva pracovníků 
a pracovní právo a c) na ochranu zaměstnání, vzhledem k tomu, že lze očekávat plánování 
restrukturalizace průmyslu v souladu s článkem 9 Smlouvy o fungování Evropské unie 
a Listiny základních práv;

7. znovu potvrzuje, že každý z následujících návrhů má významný vliv na život evropských 
občanů:

7.1 uplatňování horizontální sociální doložky, coby společné priority, na všechna 
opatření; 

7.2. přepracování směrnice o vysílání pracovníků;
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7.3. rámcová směrnice o službách všeobecného hospodářského zájmu;

7.4. nové nařízení o uznávání odborných kvalifikací, o zlepšování mobility lidských 
zdrojů a o zajišťování rovného přístupu a rovných příležitostí pro občany;

7.5. okamžité kroky v rámci jednotného trhu s hypotékami, které by měly pomoci oživit 
trh s bydlením a důvěru evropských občanů v příslušné finanční nástroje;

7.6. vhodná transevropská dopravní a energetická síť, která by byla financována ze strany 
EU, jakožto forma sociálního a územního začleňování evropských občanů 
a ekonomik;

7.7. účinná regulace dohledu nad trhem a bezpečností výrobků k zajištění větší ochrany 
spotřebitelů;

8. vyzývá členské státy a Komisi, aby podporovaly komunikaci s občany, aby bylo zajištěno, 
že jejich zájmy všichni správně chápou a prosazují;

9. zdůrazňuje, že je nutné usnadnit uznávání odborných kvalifikací, zaručit přenositelnost 
důchodových nároků mobilních pracovníků, poskytovat možnost mimoškolního 
vzdělávání, které by vedlo k získání pasu dovedností, a zavést kartu „Mládež v pohybu“;

10. vyzývá k přijetí opatření, která by vedla k vytvoření právního rámce pro nadace, družstva 
a vzájemné pojišťovny a která by zabránila vzniku právní nejistoty a zajistila by, 
že v oblasti služeb obecného zájmu budou existovat sociálně zaměřené podnikové 
struktury a zcela nové sociální podnikové projekty;

11. zdůrazňuje, že je nutné školit státní zaměstnance v oblasti předpisů týkajících se 
jednotného trhu, dohledu nad trhem a bezpečnosti výrobků; 

III. . Nedostatky 

12. domnívá se, že v rámci programu nejsou dostatečně zanalyzovány příčiny „únavy“ z trhu 
či očekávání evropských občanů související s oživením jednotného trhu;

13. lituje, že nebyly předloženy konkrétní návrhy týkající se mechanizmu kolektivního 
odškodnění;

14. domnívá se, že ve sdělení není zdůrazněn význam sociálních služeb; je toho názoru, 
že sdělení zdaleka nepředstavuje kvalitní rámec, jak jej přislíbil předseda Komise;

15. zdůrazňuje, že stále ještě neexistuje jednotný digitální trh, a vyzývá k demokratizaci 
širokopásmových komunikací a k průběžné novelizaci nařízení o odvětví telekomunikací 
v zájmu zajištění soukromí, ochrany údajů a ochrany ohrožených skupin obyvatelstva;

16. vyzývá Komisi, aby přezkoumala směrnici 2001/29/ES o autorských právech v informační 
společnosti;

IV. Krátkodobé strategie
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17. vyzývá k vytvoření krátkodobých strategií s cílem:

a) zvýšit dohled nad evropským trhem, zlepšit přístup k základním bankovním službám, 
vytvořit sjednocený trh s hypotékami a odstranit daňové překážky a dvojí zdanění;

b) provádět politiku v oblasti elektronického obchodu, aby došlo ke zvýšení důvěry 
občanů a spotřebitelů při internetovém obchodování;

c) vytvořit akční plán zaměřený proti padělání a pirátství, který by byl jedním z hlavních 
preventivních nástrojů zajišťujících, že zboží obíhající v rámci jednotného trhu je 
bezpečné pro spotřebitele, že má odpovídající standard a že je legální;

d) vytvořit účinnou komunikační politiku týkající se aktu o jednotném trhu, která by 
se zakládala na hodnocení této politiky z hlediska jejího hmatatelného přínosu pro občany;

e) zavést systém ukazatelů, který by byl založen na horizontální sociální doložce a jehož 
úkolem by bylo hodnotit relevantnost všech opatření v rámci jednotného trhu, pokud jde 
o jejich sociální dopad, hmatatelný přínos a možnost provedení; 

18. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dne 11. listopadu 2010 Komise schválila sdělení, které obsahuje návrh týkající se obnovení 
důvěry Evropanů v jednotný trh1. Diskuze o tomto aktu o jednotném trhu bude probíhat 
do 28. února 2011. Celkový přístup, který navrhuje Komise, navazuje na zprávu Maria 
Montiho určenou předsedovi Evropské komise, která nese název „Nová strategie pro jednotný 
trh“. Jejím účelem je v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii posílit „vysoce 
konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství směřující k plné zaměstnanosti 
a společenskému pokroku, s vysokým stupněm ochrany a zlepšování kvality životního 
prostředí“ navrácením podniků, zejména malých a středních podniků, a Evropanů do centra 
jednotného trhu.

Sdělení Komise „Na cestě k Aktu o jednotném trhu: pro vysoce konkurenceschopné sociálně 
tržní hospodářství“ obsahuje 50 návrhů na zlepšení naší práce, obchodu a výměny mezi 
sebou, přičemž zejména druhá kapitola s názvem „Navrácení Evropanů do centra jednotného 
trhu a posílení jejich důvěry“ obsahuje 19 iniciativ týkajících se sociální dimenze jednotného 
trhu.

Grechova zpráva, kterou Parlament schválil v květnu 2010, doporučila zaujmout k novému 
nastartování a upevnění vnitřního trhu skutečně komplexní přístup, který by zahrnoval klíčové 
oblasti, jako je průmyslová a energetická politika EU a politika v oblasti budování 
infrastruktur. Ve srovnání se strategií EU 2020 je však sdělení Komise nevýrazné a nejasné 
a překrývá se s řadou jiných stěžejních iniciativ. K tomu, aby bylo možné podpořit růst, 
zaměstnanost a konkurenceschopnost a dát občanům a spotřebitelům větší práva, je zapotřebí 
dosáhnout větší důslednosti, účinnosti a lepšího řízení obnoveného jednotného trhu. Jak Rada, 
tak i členské státy musejí podpořit závazky EU a zainteresovanost členských států 
na prohlubování a upevňování jednotného trhu. 

Snahy o dosažení jednotného trhu se koncentrují především na trh a jeho organizaci a jen 
velmi málo na obavy a práva občanů, pracovníků a spotřebitelů, což vysvětluje nechuť 
a únavu Evropanů z jednotného trhu. Je nutné, aby se do centra jednotného trhu dostali 
občané. To je jasně stanoveno v úvodu dokumentu, návrhy na dosažení tohoto cíle jsou však 
příliš nevýrazné na to, aby byly účinné.

Komise navrhuje dohodu o zdokonalení tří součástí jednotného trhu současně: oblasti 
hospodářství, sociální oblasti a oblasti řádného řízení. Tento komplexní přístup se skutečně 
dělí na tři části a 50 konkrétních návrhů legislativní či provozní povahy:

1. silný, udržitelný a spravedlivý růst v partnerství s podniky (24 návrhů)
2. navrácení Evropanů do centra jednotného trhu a posílení jejich důvěry (19 návrhů)
3. dialog, partnerství, hodnocení – nástroje dobré správy jednotného trhu (7 návrhů).

Tato zpráva reaguje na 19 návrhů obsažených ve 2. kapitole Aktu o jednotném trhu 
a podrobněji rozvádí některé prioritních otázky, konkrétně výsledky Grechovy zprávy 
a Montiho dokumentu.

                                               
1 KOM(2010)0608.
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Základní sociální práva

V souladu s článkem 9 SFEU a Listinou základních práv Evropské unie je nutné do všech 
právních předpisů týkajících se jednotného trhu začlenit sociální doložku, tak aby se rozvíjené 
politiky skutečně zaměřovaly na občany, aby nedocházelo k narušování hospodářské soutěže 
a aby byla na základě plného dodržování sociálních práv a práv pracovníků zajištěna sociální 
soudržnost.

Začlenění sociální doložky do všech právních předpisů týkajících se jednotného trhu, jehož 
cílem je ochrana pracovního práva, pracovních podmínek a práv zaměstnanců, se může opírat 
o pozitivní zkušenosti s právními předpisy, které představuje článek 1.6 a 1.7 a bod 
odůvodnění směrnice 2006/123/EC o službách na vnitřním trhu.

Povinností Komise je splnit tento cíl tím, že při vypracovávání právních předpisů týkajících se 
jednotného trhu bude provádět důkladné hodnocení jejich sociálního dopadu. Z praktického 
hlediska je nutné zaujmout přísnější přístup k návrhu týkajícímu se směrnice o vysílání 
pracovníků a provést přepracování této směrnice, která kromě hospodářských svobod 
zajišťuje ochranu nejpokrokovějšího pracovního práva a norem a postupů uplatňovaných 
v rámci pracovněprávních vztahů, stejně jako dodržování práv na kolektivní zastupování 
a vyjednávání, kolektivní akce, včetně práva na stávku, a neomezené uplatňování zásady 
stejné odměny za stejnou práci.

To, že Komise nevyhověla požadavku Parlamentu, který vyjádřil ve svém usnesení 
o hospodářské krizi z října 2010, totiž zavést právní předpisy a zajistit právní jistotu v případě 
služeb všeobecného hospodářského zájmu, je důvodem k znepokojení zejména vzhledem 
k tomu, že Lisabonská smlouva zavedla nový právní základ právě za tímto účelem.

Ve sdělení není obsažen návrh, který by se týkal služeb obecného zájmu, jak přislíbil 
předseda Evropské komise. Akt o jednotném trhu by měl klást důraz také na sociální služby. 
Sdělení obsahuje odkazy na legislativní návrhy pouze v případě koncesí a veřejných zakázek. 

Lze ocenit konzultace se sociálnímu partnery, jejichž cílem je vytvořit evropský rámec 
pokročilého plánování průmyslové restrukturalizace: sociálně schůdná průmyslová 
restrukturalizace a evropský rámec pro konzultace se sociálními partnery jsou zásadními 
kroky k rozvoji sociálně zaměřeného jednotného trhu. 

Práva spotřebitelů

Dále lze uvítat legislativní návrh na přístup k bankovním službám a hypotéčním úvěrům.
Transparentnost ve vztahu k bankovním poplatkům a skutečným nákladům na hypotéční 
úvěry a k jejich podmínkám je velmi důležitá jak z hlediska ochrany spotřebitelů a investorů, 
tak i k tomu, aby bylo možné zaručit stabilní finanční instituce, které by zajišťovaly přístup 
občanů a malých podniků k úvěrům.

Přísnější evropský dozor nad trhem, pokud jde o bezpečnost výrobků, poukazuje na nutnost 
vytvořit účinný právní rámec týkající se bezpečnosti výrobků v EU. Je nutné přepracovat také 
směrnici o obecné bezpečnosti výrobků a systém označování CE, aby bylo zajištěno, že jej 
spotřebitelé mohou považovat za signál bezpečnosti.
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Volný pohyb pracovníků

Potřeba věnovat se dosud nevyřešeným otázkám týkajícím se volného pohybu pracovních sil 
je stále naléhavější, zejména v těchto oblastech: uznávání odborných kvalifikací; penzijní 
fondy mobilních pracovníků; mimoškolní vzdělávání a pas dovedností; karta „Mládež 
v pohybu“ a rozšíření práv cestujících využívajících leteckou (a jinou) dopravu.

Dále lze kladně hodnotit také návrh Komise na přehodnocení příslušné směrnice 
a vypracování zelené knihy o důchodech, v němž je zdůrazněn význam přiměřených důchodů 
a udržitelného důchodového systému, kterého lze nejlépe dosáhnout na základě solidního 
tripartitního systému, který by zahrnoval veřejné, zaměstnanecké a soukromé důchodové 
systémy, zaručené zvláštními předpisy na ochranu investorů a příslušným dohledem.

Volný pohyb pracovníků lze podpořit na základě evropské společné politiky zaměřené 
na rozvoj a zhodnocení lidského kapitálu založeného na znalostech a celoživotním vzdělávání 
a na rozvoj a zhodnocení možnosti zaměstnávat pracovníky schopné se přizpůsobit měnícím 
se modelům výroby a měnící se hospodářské dynamice.

Prohlubování jednotného trhu s cílem vybudovat Evropu, která by byla přínosem

Nyní je zcela jasné, že je nutné vytvořit jednotný trh s energií, který by byl schopen 
dosáhnout hospodářské konjunktury v EU a zvýšit její konkurenceschopnost a současně by 
vedl ke snížení závislosti EU na vnějších vlivech a k větší dostupnosti cen energií. 
Legislativní a nelegislativní iniciativy týkající se oblasti energetiky by se měly zaměřovat jak 
na zajištění dodávek energie prostřednictvím diverzifikované energetické sítě a nové 
infrastruktury pro obnovitelné zdroje energie, tak i na koordinovaný výzkum a vývoj v oblasti 
nových energetických zdrojů. Tyto iniciativy by se měly přijmout na základě úzké koordinace 
mezi Komisí, členskými státy a příslušnými průmyslovými odvětvími.

Skutečné prohloubení jednotného trhu, z něhož by měli prospěch občané, podniky i evropská 
konkurenceschopnost, se zakládá na schopnosti vypracovat projekty v oblasti hmotných 
i nehmotných infrastruktur, které by byly přínosem pro EU a které by byly řízeny 
a financování ze strany Unie. Evropská komise by měla v této oblasti předložit příslušné 
legislativní návrhy.

Lze uvítat záměr vybudovat na základě společného rámce financování ze strany EU 
evropskou dopravní síť, která by vedla ke zvýšení konkurenceschopnosti a integrace 
a k usnadnění mobility občanů a pracovníků na základě cenově dostupných služeb. Stále 
jasněji se ukazuje potřeba vybudovat vysokorychlostní veřejnou železniční síť spojující 
členské státy a vypracovat plány, které by usnadnily investování do její hmotné a finanční 
infrastruktury.

Sociálně orientované podnikové struktury

Velmi zajímavá a zcela nová je iniciativa pro sociální podnikání zaměřená na rozvoj 
a podporu neotřelých sociálních podnikových projektů. Upozorňuje na to, že sociální 
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ekonomika může přispět k vyváženému rozvoji jednotného trhu, který by vedl k většímu 
růstu, vyšší zaměstnanosti a sociálnímu začlenění. 

Potřeba dále rozvíjet opatření zaměřená na odpovědné vedení podniků a jejich řádné řízení je 
jednou z možností, jak pozitivně přispět k reálné ekonomice a společnosti. Konzultace 
a následná legislativní opatření by se měly zaměřit především na hlavní cíle, jako je stabilní 
a odpovědná politika odměňování, přiměřené zastoupení žen ve vedoucích pozicích 
a rozhodovacích orgánech, zhodnocení dlouhodobého zapojení akcionářů, rozšíření 
konzultací se zaměstnanci, systémy majetkové účasti a akcionářské systémy.

Přepracování stávajících či vypracování nových právních předpisů v oblasti družstev, nadací 
a vzájemných pojišťoven by mělo být doplněno zvláštní právním předpisem, který by 
se zabýval otázkou práv společnosti a pracovníků na informace a konzultace na základě 
vytvoření obecních a zaměstnaneckých rad.

Nevyřešené otázky si i nadále vyžadují propracovanou komunikační strategii: jak lze lépe 
zapojit občany a poskytnout jim větší práva na základě lepšího přístupu k informacím; jak 
oslovit co nejvíce občanů, tak aby se k nim dostaly informace o jejich právech v rámci 
jednotného trhu, včetně možnosti kolektivního odškodnění; jak zlepšit přeshraniční kontakty; 
jak urychlit uznávání odborných kvalifikací s cílem zvýšit mobilitu pracovních sil; jak rozšířit 
výzkum, jehož výsledkem by bylo více inovací.

Tento akt byl schválen ve stejnou dobu jako „Zpráva o občanství EU za rok 2010: odstranit 
překážky pro výkon práv občanů Unie“, která se zaměřuje na odstranění překážek, s nimiž 
se setkávají občané při cestování, studiu, sňatcích, odchodu do důchodu, nákupu či dědění 
majetku nebo hlasování v jiném členské státě. Akt o jednotném trhu a Zpráva o občanství 
se vzájemně doplňují a měly by překonat přetrvávající roztříštěnost Evropské unie 
v oblastech, na nichž mají občané přímý zájem, s cílem vytvořit Evropu občanů a účinný 
jednotný trh, který by plnil potřeby a očekávání občanů a podniků.

Stanovení priorit

Z praktického hlediska je nutné v rámci zmíněných devatenácti návrhů stanovit priority, které 
by se měly vybrat podle pěti klíčových hodnot – základních sociálních práv, volného pohybu 
pracovních sil, volného pohybu zboží, sociálně zaměřených podnikových struktur a práv 
spotřebitelů. Z hlediska občanů je však nutné dosáhnout rychlých a praktických výsledků. 
Při konečném stanovení priorit pro další činnost je nutné přihlížet k návrhům, které by mohly 
občanům a spotřebitelům přinést hmatatelné výhody a kterých by bylo možné v poměrně 
krátké době snadno dosáhnout.

V rámci dané politiky je nezbytně nutné provést kontrolu všech opatření zaměřených 
na občany z hlediska toho, zda přinášejí hmatatelné výhody. Je nutné se zaměřit také 
na možnost jejich uplatnění počínaje plánem na rok 2011. Pro případ, že tyto nástroje 
nebudou k dispozici, jsme stanovili pět oblastí, které v průběhu roku 2011 vyžadují okamžitou 
akci:
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I. zvýšit dohled nad evropským trhem, zlepšit přístup k základním bankovním 
službám, vytvořit sjednocený trh s hypotékami a odstranit daňové překážky 
a dvojí zdanění;

II. zajistit urychlené a účinné provádění politiky v oblasti elektronického 
obchodu, aby došlo ke zvýšení důvěry občanů a spotřebitelů při internetovém 
obchodování;

III. vytvořit akční plán zaměřený proti padělání a pirátství, který by byl jedním 
z hlavních preventivních nástrojů zajišťujících, že zboží obíhající v rámci 
jednotného trhu je pro spotřebitele bezpečné, že má odpovídající standard 
a že je legální;

IV. Komise a členské státy by měly vytvořit účinnou komunikační politiku týkající 
se aktu o jednotném trhu, která by se zakládala na hodnocení této politiky 
z hlediska jejího hmatatelného přínosu pro občany;

V. zavést systém ukazatelů, který by byl založen na horizontální sociální doložce 
a jehož úkolem by bylo hodnotit přiměřenost všech opatření v rámci 
jednotného trhu, pokud jde o jejich sociální dopad, hmatatelný přínos 
a možnost provedení. Tento systém by se použil za základ budoucí politiky.


