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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o jednotnom trhu pre Európanov
(2010/2278(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie začlenenú do zmlúv článkom 6 
Zmluvy o EÚ, 

– so zreteľom na článok 26 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 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 EÚ, 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 článok 9 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 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“,

– so zreteľom na článok 11 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 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 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v ktorom sa stanovuje, že 
„požiadavky ochrany spotrebiteľa sa zohľadnia pri definovaní a uskutočňovaní iných 
politík a činností Únie“,

– so zreteľom na článok 14 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a jej protokol 26 o službách 
všeobecného (hospodárskeho) záujmu,

– 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 oznámenie Komisie s názvom Na ceste k Aktu o jednotnom trhu – Pre 
vysoko konkurencieschopné sociálne trhové hospodárstvo (KOM(2010)0608),

– 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 
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4. septembra 2007 o preskúmaní jednotného trhu1 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 záujme2,

– so zreteľom na odporúčanie Komisie z 29. júna 2009 o opatreniach na zlepšenie 
fungovania jednotného trhu3 a odporúčanie Komisie z 12. júla 2004 k transpozícii smerníc 
ovplyvňujúcich vnútorný trh do vnútroštátneho práva4,

– so zreteľom na Hodnotenie výsledkov vnútorného trhu z júla 2009 (SEK(2009)1007) 
a uznesenia Parlamentu z 9. marca 20105 a 23. septembra 20086 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 –
20137,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 28. januára 2009 s názvom Monitorovanie 
spotrebiteľských výsledkov na jednotnom trhu – Druhé vydanie hodnotiacej tabuľky 
spotrebiteľských trhov (KOM(2009)0025) a na priložený pracovný dokument útvarov 
Komisie s názvom Druhé vydanie hodnotiacej tabuľky spotrebiteľských trhov 
(SEK(2009)0076),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. júla 2009 o presadzovaní spotrebiteľského 
acquis (KOM(2009)0330) a na správu Komisie z 2. júla 2009 o uplatňovaní nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 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 oznámenie Komisie o cezhraničnom elektronickom obchode medzi 
podnikmi a spotrebiteľmi v EÚ (KOM(2009)0557),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 9. marca 2010 o ochrane spotrebiteľa8,

                                               
1 Ú. v. EÚ C 187E, 24.7.2008, s. 80.
2 Ú. v. EÚ C 306E, 15.12.2006, s. 277.
3 Ú. v. EÚ L 176, 7.7.2009, s. 17.
4 Ú. v. EÚ L 98, 16.4.2005, s. 47.
5 Prijaté texty, P7_TA(2010)0051.
6 Ú. v. EÚ C 309E, 4.12.2008, s. 46.
7 Prijaté texty, P6_TA(2008)0210.
8 Prijaté texty, P7_TA-PROV(2010)0046.
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– so zreteľom na správu profesora Maria Montiho Komisii o oživení jednotného trhu,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. mája 2010 o zabezpečení jednotného trhu pre 
spotrebiteľov a občanov1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. októbra 2010 o finančnej, hospodárskej a sociálnej 
kríze2,

– so zreteľom oznámenie Komisie s názvom Mládež v pohybe (KOM(2010)0477),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 21. septembra 2010 o dobudovaní vnútorného trhu v 
oblasti elektronického obchodu3,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Správa o občianstve EÚ za rok 2010: 
Odstránenie prekážok vykonávania práv občanov EÚ (KOM(2010)0603),

– so zreteľom na správu odbornej sekcie pre jednotný trh, výrobu a spotrebu Európskeho 
hospodárskeho a sociálneho výboru o prekážkach jednotného európskeho trhu z roku 
20084,

– 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 SOLVIT5,

– 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 pre 
akreditáciu a dohľad nad trhom6,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

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

A. keďže jednotný trh je jednou z hlavných hybných síl európskeho rastu a mal by byť 
skutočným hospodárskym pilierom EÚ vďaka tomu, že prekoná hospodárske rozdiely a 
rozdiely v konkurencieschopnosti, deformácie a nerovnaké zaobchádzanie s európskymi 
podnikmi a občanmi,

B. keďže jednotný trh nie je len inštitucionálnou štruktúrou, ktorá stojí pred hospodárskymi, 
finančnými a sociálnymi výzvami, ale aj jedným zo spôsobov ochrany špecifických 
základných práv občanov, spotrebiteľov, pracovníkov a malých podnikov (MSP),

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA-PROV(2010)0186.
2 Prijaté texty, P7_TA(2010)0376.
3 Prijaté texty, P7_TA-PROV(2010)0320.
4 http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf.
5 Prijaté texty, P7_TA-PROV(2010)0047.
6 Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30.
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C. keďže občanom a MSP, ktorí si želajú pohybovať sa, nakupovať, predávať alebo 
obchodovať za hranicami, stojí v ceste príliš veľa prekážok a keďže nemožnosť prenášať 
práva sociálneho zabezpečenia, korporatizmus a byrokracia obmedzujú voľný pohyb 
pracovníkov, poskytovateľov služieb a odborníkov,

D. keďže nedostatok globálneho pohľadu na ostatné horizontálne politiky, ako je 
zdravotníctvo, sociálna ochrana a ochrana spotrebiteľa, pracovné právo, životné prostredie 
a trvalo udržateľný rozvoj, bráni rozširovaniu jednotného trhu,

E. keďže jednotný trh poskytuje Európanom širšie možnosti voľby, najmä ľuďom, ktorí žijú 
v menej prístupných oblastiach, a osobám so zníženou pohyblivosťou,

I. Hlavné ciele

1. víta oznámenie Komisie s názvom Na ceste k Aktu o jednotnom trhu, a najmä kapitolu II 
nazvanú Európania v centre jednotného trhu na znovunadobudnutie dôvery, ktorá 
obsahuje 19 iniciatív zameraných na európskych občanov;

2. domnieva sa, že v záujme prekonania súčasnej „únavy z Európy“ by sa úsilie o vytvorenie 
jednotného trhu malo zameriavať na obavy a práva občanov, spotrebiteľov a MSP;

3. upozorňuje na to, že dôveru občanov a spotrebiteľov nemožno považovať za 
samozrejmosť, ale že je potrebné ju rozvíjať;

4. domnieva sa, že návrhy uvedené v oznámení sú stále príliš nevýrazné na to, aby občanov 
postavili do centra jednotného trhu, a že neustále rastúci počet iniciatív EÚ bez jasne 
stanovených priorít vedie k potrebe zabezpečiť konzistentnosť a dobrú správu vecí 
verejných, ktoré by zaistili súdržnosť európskych integračných opatrení;

5. zdôrazňuje priority uvedené v 19 návrhoch v súlade s piatimi kritériami – základnými
sociálnymi právami, právami spotrebiteľov, voľným pohybom pracovníkov, voľným 
pohybom tovaru a sociálne orientovanými podnikovými inštitúciami – s cieľom 
v dohľadnom čase poskytovať konkrétne prínosy pre občanov a podniky;

II. Spoločné zásady a hodnoty 

6. trvá na tom, že je potrebné do všetkých právnych predpisov týkajúcich sa jednotného trhu 
začleniť „horizontálnu sociálnu doložku“, aby sa pri rozvíjaní tejto politiky kládol dôraz 
na základné sociálne práva občanov: a) právo na kolektívne akcie, b) práva pracovníkov a 
pracovné právo a c) ochranu zamestnania, keďže možno očakávať plánovanie 
reštrukturalizácie priemyslu v súlade s článkom 9 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a s 
Chartou základných práv;

7. opätovne potvrdzuje, že každý z nasledujúcich návrhov ovplyvňuje život európskych 
občanov:

7.1 uplatňovanie horizontálnej sociálnej doložky ako spoločnej priority na všetky 
opatrenia; 

7.2. revízia smernice o vysielaní pracovníkov;



PR\853322SK.doc 7/13 PE456.691v01-00

SK

7.3. rámcová smernica o službách všeobecného hospodárskeho záujmu;

7.4. nové nariadenie o uznávaní odborných kvalifikácií, o zlepšovaní mobility ľudských 
zdrojov a o poskytovaní rovnakého prístupu a rovných príležitostí pre občanov; 

7.5. okamžité kroky na jednotnom trhu s hypotékami, ktoré by mali pomôcť oživiť trh s 
nehnuteľnosťami a dôveru európskych občanov v príslušné finančné nástroje;

7.6. vhodná transeurópska dopravná a energetická sieť, ktorú by financovala EÚ, ako 
forma sociálneho a územného začlenenia európskych občanov a ekonomík;

7.7. účinná regulácia dohľadu nad trhom a bezpečnosti výrobkov s cieľom posilniť 
ochranu spotrebiteľa;

8. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby podporovali komunikáciu s občanmi s cieľom 
zabezpečiť, aby ich práva boli všeobecne chápané a aby sa presadzovali; 

9. zdôrazňuje, že je potrebné uľahčiť uznávanie odborných kvalifikácií, zaručiť prenosnosť 
dôchodkových fondov mobilných pracovníkov, poskytovať odbornú prípravu mimo 
formálneho prostredia s cieľom získať pas zručností a zaviesť preukaz „Mládež v 
pohybe“;

10. žiada prijať opatrenia s cieľom vytvoriť právny rámec pre nadácie, družstvá a vzájomné 
združenia, zabrániť právnej neistote a zabezpečiť, aby v oblasti služieb všeobecného 
záujmu existovali sociálne orientované podnikové inštitúcie a sociálne inovatívne 
podnikové projekty;

11. zdôrazňuje význam školení štátnych zamestnancov v oblasti pravidiel jednotného trhu, 
dohľadu nad trhom a bezpečnosti výrobkov; 

III . Nedostatky 

12. domnieva sa, že v rámci programu sa dostatočne neanalyzujú príčiny „únavy“ z trhu ani 
očakávania európskych občanov v súvislosti s oživením jednotného trhu;

13. vyjadruje poľutovanie nad tým, že okrem pokračovania v konzultáciách neboli predložené 
konkrétne návrhy týkajúce sa mechanizmu kolektívneho odškodnenia;

14. domnieva sa, že v oznámení sa nezdôrazňuje význam sociálnych služieb; nazdáva sa, že 
oznámenie ani zďaleka nie je kvalitným rámcom, ako ho prisľúbil predseda Komisie;

15. zdôrazňuje, že neexistuje digitálny jednotný trh, a žiada demokratizáciu širokopásmového 
pripojenia a priebežné preskúmavanie nariadenia o odvetví telekomunikácií s cieľom 
zaistiť súkromie, ochranu údajov a ochranu zraniteľných skupín obyvateľstva;

16. vyzýva Komisiu, aby preskúmala smernicu 2001/29/ES o autorských právach v 
informačnej spoločnosti;

IV. Krátkodobé stratégie
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17. žiada vypracovať krátkodobé stratégie s cieľom:

a) rozšíriť dohľad nad európskym trhom, zlepšiť prístup k základným bankovým 
službám, vytvoriť jednotný integrovaný trh s hypotékami a odstrániť daňové prekážky a 
dvojité zdanenie;

b) vykonávať politiku v oblasti elektronického obchodu s cieľom zvýšiť dôveru občanov 
a spotrebiteľov pri obchodovaní cez internet;

c) vypracovať akčný plán zameraný proti falšovaniu a pirátstvu, ktorý by bol jedným 
z hlavných preventívnych nástrojov na zabezpečenie toho, aby tovar nachádzajúci sa v 
obehu na jednotnom trhu bol pre spotrebiteľa bezpečný, mal zodpovedajúci štandard a bol 
legálny;

d) vytvoriť účinnú komunikačnú politiku týkajúcu sa Aktu o jednotnom trhu, ktorá by sa 
zakladala na hodnotení politiky z hľadiska jej konkrétneho prínosu (hmatateľnosti) pre 
občanov;

e) zaviesť systém ukazovateľov, ktorý by sa zakladal na horizontálnej sociálnej doložke 
a ktorého cieľom by bolo hodnotiť relevantnosť všetkých opatrení v rámci jednotného trhu 
z hľadiska ich sociálneho dosahu, hmatateľnosti a uskutočniteľnosti; 

18. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam 
a parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Komisia prijala 11. novembra 2010 návrh oznámenia s cieľom obnoviť dôveru Európanov 
v jednotný trh1. O tomto Akte o jednotnom trhu sa bude diskutovať do 28. februára 2011. 
Celkový prístup navrhovaný Komisiou nadväzuje na správu Maria Montiho určenú 
predsedovi Európskej komisie, ktorá má názov Nová stratégia pre jednotný trh. Cieľom tejto 
správy je v súlade s článkom 3 Zmluvy o Európskej únii posilniť „sociálne trhové 
hospodárstvo s vysokou konkurencieschopnosťou zamerané na dosiahnutie plnej 
zamestnanosti a sociálneho pokroku“, ako aj „vysokú úroveň ochrany životného prostredia 
a zlepšenie jeho kvality“ tým, že sa podniky, najmä MSP, a Európania postavia do centra 
jednotného trhu.

Oznámenie Komisie s názvom „Na ceste k Aktu o jednotnom trhu – Pre vysoko 
konkurencieschopné sociálne trhové hospodárstvo“ obsahuje 50 návrhov, ako lepšie spoločne 
pracovať, podnikať a obchodovať, pričom konkrétne kapitola II nazvaná „Európania v centre 
jednotného trhu na znovunadobudnutie dôvery“ obsahuje 19 iniciatív týkajúcich sa sociálnej 
dimenzie jednotného trhu.

Grechova správa, ktorú Parlament prijal v máji 2010, odporúčala zaujať k oživeniu 
a posilneniu vnútorného trhu skutočne globálny prístup, ktorý by zahŕňal kľúčové oblasti, ako 
je politika EÚ v oblasti priemyslu, energetiky a infraštruktúry. V porovnaní so stratégiou 
EÚ 2020 je však oznámenie Komisie nevýrazné a nejasné a prekrýva sa s viacerými hlavnými 
iniciatívami. S cieľom podporiť rast, zamestnanosť a konkurencieschopnosť a poskytnúť 
občanom a spotrebiteľom väčšie práva je potrebné dosiahnuť väčšiu súdržnosť a účinnosť 
a lepšiu správu obnoveného jednotného trhu. Tak Rada, ako aj členské štáty musia podporiť 
európske záväzky a zodpovednosť členských štátov za prehlbovanie a upevňovanie 
jednotného trhu. 

Úsilie o dosiahnutie jednotného trhu sa sústreďuje na trh a jeho organizáciu a iba vo veľmi 
malej miere na obavy a práva občanov, pracovníkov a spotrebiteľov, čím je možné vysvetliť 
neochotu a únavu Európanov v súvislosti s jednotným trhom. Je potrebné, aby sa do centra 
jednotného trhu dostali občania. To je jasne stanovené v úvode dokumentu, návrhy na 
realizáciu tohto cieľa sú však príliš nevýrazné na to, aby mohli byť účinné.

Komisia navrhuje dohodu o zdokonalení troch súčastí jednotného trhu zároveň: hospodárskej 
a sociálnej oblasti a správy. Tento komplexný prístup je rozdelený do troch častí a 50 
konkrétnych návrhov legislatívnej či operatívnej povahy:

1. silný, udržateľný a rovnomerný rast pre podniky(24 návrhov);
2. Európania v centre jednotného trhu na znovunadobudnutie dôvery (19 návrhov);
3. dialóg, partnerstvo, hodnotenie: kľúčové aspekty dobrej správy jednotného trhu (7 
návrhov).

Táto správa reaguje na 19 návrhov obsiahnutých v 2. kapitole Aktu o jednotnom trhu a 
podrobnejšie rozvádza niektoré prioritné otázky, konkrétne výsledky Grechovej správy a 
Montiho dokumentu.

                                               
1 KOM(2010)0608.
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Základné sociálne práva

V súlade s článkom 9 ZFEÚ a Chartou základných práv Európskej únie treba do všetkých 
právnych predpisov týkajúcich sa jednotného trhu začleniť sociálnu doložku, aby sa rozvíjané 
politiky skutočne zameriavali na občanov, aby sa predchádzalo narušeniam hospodárskej 
súťaže a aby sa prostredníctvom plného dodržiavania sociálnych práv a práv pracovníkov 
zabezpečila súdržnosť.

Začlenenie sociálnej doložky do všetkých právnych predpisov týkajúcich sa jednotného trhu, 
ktorého cieľom je ochrana pracovného práva, pracovných podmienok a práv pracovníkov, 
môže vychádzať z pozitívneho acquis, ktoré predstavuje odsek 6 a odsek 7 článku 1 a 
odôvodnenie 14 smernice 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu.

Povinnosťou Komisie je splniť cieľ, pokiaľ ide o dôkladné hodnotenie sociálneho dosahu pri 
vypracúvaní právnych predpisov týkajúcich sa jednotného trhu. V praxi je nutné zaujať 
ambicióznejší prístup k návrhu týkajúcemu sa smernice o vysielaní pracovníkov s cieľom 
vykonať revíziu tejto smernice, ktorá okrem hospodárskych slobôd zabezpečí ochranu 
najpokrokovejších noriem a praktík v oblasti pracovného práva a priemyselných vzťahov, ako 
aj dodržiavanie práv na kolektívne zastúpenie a vyjednávanie, kolektívne akcie vrátane práva 
na štrajk a plné uplatňovanie zásady rovnakého odmeňovania za prácu rovnakej hodnoty.

To, že Komisia nevyhovela požiadavke Parlamentu vyjadrenej v jeho uznesení z októbra 2010 
o hospodárskej kríze, aby boli zavedené právne predpisy a aby sa zabezpečila právna istota v 
oblasti služieb všeobecného hospodárskeho záujmu, je dôvodom na znepokojenie najmä 
vzhľadom na to, že Lisabonská zmluva zaviedla nový právny základ osobitne na tento účel.

Oznámenie neobsahuje návrh o službách všeobecného záujmu, ako prisľúbil predseda 
Európskej komisie. Akt o jednotnom trhu by mal klásť dôraz aj na sociálne služby. 
Oznámenie obsahuje odkazy na legislatívne návrhy iba v súvislosti s koncesiami a verejným 
obstarávaním. 

Veľmi možno oceniť konzultácie so sociálnymi partnermi, ktorých cieľom je vytvoriť 
európsky rámec pre predbežné plánovanie reštrukturalizácie priemyslu: trvalo udržateľná 
reštrukturalizácia priemyslu a európsky rámec pre konzultácie so sociálnymi partnermi sú 
nevyhnutné pre rozvoj sociálne zameraného jednotného trhu. 

Práva spotrebiteľov

Legislatívny návrh o prístupe k bankovým službám a hypotekárnym úverom je vítaný.
Transparentnosť týkajúca sa bankových poplatkov a skutočných nákladov na hypotekárne 
úvery a ich podmienok je nevyhnutná pre ochranu spotrebiteľov aj investorov, ako aj pre 
zabezpečenie solídnych a stabilných finančných inštitúcií, ktoré by zaisťovali prístup občanov 
a malých podnikov k úverom.

Rozšírený dohľad nad európskym trhom, pokiaľ ide o bezpečnosť výrobkov, podčiarkuje 
potrebu vytvoriť účinný právny rámec pre bezpečnosť výrobkov v EÚ. Je to aj v zmysle 
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revízie smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a systému označovania CE s cieľom 
zabezpečiť, aby ho spotrebitelia mohli považovať za signál bezpečnosti.

Voľný pohyb pracovníkov

Potreba venovať sa nevyriešeným otázkam týkajúcim sa voľného pohybu pracovníkov je stále 
naliehavejšia, a to napríklad v týchto oblastiach: uznávanie odborných kvalifikácií, 
dôchodkové fondy mobilných pracovníkov, odborná príprava mimo formálneho prostredia a 
pas zručností, preukaz „Mládež v pohybe“, ako aj rozšírenie práv cestujúcich v leteckej (a 
inej) doprave.

Vítaný je aj návrh Komisie na prehodnotenie príslušnej smernice a vypracovanie zelenej 
knihy o dôchodkoch. V tomto návrhu sa zdôrazňuje význam primeraných dôchodkov a 
udržateľného dôchodkového systému, ktorý možno najlepšie dosiahnuť na základe solídneho 
systému tripartity, ktorý by zahŕňal verejné, zamestnanecké a súkromné dôchodkové systémy 
zaručené osobitnými predpismi na ochranu investorov a príslušným dohľadom.

Voľný pohyb pracovníkov možno podporiť na základe európskej spoločnej politiky pre rozvoj 
a zhodnotenie ľudského kapitálu založeného na znalostiach a celoživotnom vzdelávaní a pre 
rozvoj a zhodnotenie zamestnateľnosti pracovníkov schopných prispôsobiť sa meniacim sa 
modelom výroby a hospodárskej dynamike.

Rozširovanie jednotného trhu s cieľom vybudovať Európu s pridanou hodnotou

V súčasnosti je úplne jasné, že je nutné vytvoriť jednotný trh s energiou, ktorý by bol schopný 
podporiť hospodárstvo Európy a jej konkurencieschopnosť a viedol by k zníženiu jej 
závislosti od vonkajších vplyvov a k väčšej dostupnosti cien energií. Legislatívne a 
nelegislatívne iniciatívy týkajúce sa oblasti energetiky by sa mali zameriavať tak na zaistenie 
dodávok energie prostredníctvom diverzifikovanej energetickej siete a novej infraštruktúry 
pre obnoviteľné zdroje energie, ako aj na koordinovaný výskum a vývoj v oblasti nových 
energetických zdrojov. Takéto iniciatívy by sa mali prijať na základe úzkej koordinácie medzi 
Komisiou, členskými štátmi a príslušnými priemyselnými odvetviami.

Skutočné rozšírenie jednotného trhu, z ktorého by mali prospech občania, podniky aj 
európska konkurencieschopnosť, sa zakladá na schopnosti vypracovať projekty v oblasti 
hmotných i nehmotných infraštruktúr, ktoré by predstavovali európsku pridanú hodnotu a 
ktoré by boli riadené a financované na úrovni EÚ. Európska komisia by mala v tejto oblasti 
predložiť príslušné legislatívne návrhy.

Treba uvítať zámer vybudovať na základe spoločného rámca európskeho financovania 
európsku dopravnú sieť, ktorá by viedla k zvýšeniu konkurencieschopnosti a integrácie a k 
uľahčeniu mobility občanov a pracovníkov na základe cenovo dostupných služieb. Čoraz 
jasnejšie sa ukazuje potreba vybudovať vysokorýchlostnú verejnú železničnú sieť spájajúcu 
členské štáty a vypracovať plány, ktoré by uľahčili investovanie do jej hmotnej a finančnej 
infraštruktúry.

Sociálne orientované podnikové inštitúcie
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Veľmi zaujímavá a úplne nová je iniciatíva pre sociálne podnikanie zameraná na rozvoj a 
podporu inovatívnych sociálnych podnikových projektov na jednotnom trhu. Upozorňuje na 
to, že sociálna ekonomika môže prispieť k vyváženému rozvoju jednotného trhu, ktorý by 
podporil rast, zamestnanosť a sociálne začlenenie. 

Potreba ďalej rozvíjať opatrenia zamerané na zodpovedné vedenie podnikov a ich riadnu 
správu je jednou z možností, ako pozitívne prispieť k reálnej ekonomike a spoločnosti. 
Konzultácie a následné legislatívne opatrenia by sa mali zamerať najmä na hlavné ciele, 
ktorými sú stabilná a zodpovedná politika odmeňovania, primerané zastúpenie žien vo 
vedúcich pozíciách a rozhodovacích orgánoch, zhodnotenie dlhodobého zapojenia 
akcionárov, rozšírenie konzultácií so zamestnancami, systémy majetkovej účasti a 
akcionárske systémy.

Prepracovanie alebo vypracovanie nových právnych predpisov v oblasti družstiev, nadácií a 
vzájomných poisťovní by sa malo doplniť osobitnými právnymi predpismi, ktoré by sa 
zaoberali otázkou práv spoločnosti a pracovníkov na informácie a konzultácie na základe 
vytvorenia obecných a zamestnaneckých rád.

Nevyriešené otázky si aj naďalej vyžadujú prepracovanú komunikačnú stratégiu: ako lepšie 
zapojiť občanov a poskytnúť im väčšie práva na základe lepšieho prístupu k informáciám; ako 
osloviť čo najviac občanov, tak aby sa k nim dostali informácie o ich právach v rámci 
jednotného trhu vrátane možnosti kolektívneho odškodnenia; ako zlepšiť cezhraničné 
kontakty; ako urýchliť uznávanie odborných kvalifikácií s cieľom zvýšiť mobilitu; ako 
rozšíriť výskum, ktorého výsledkom by bolo viac inovácií.

Tento akt bol prijatý v rovnakom čase ako Správa o občianstve EÚ za rok 2010: Odstránenie 
prekážok vykonávania práv občanov EÚ, ktorá sa zameriava na odstránenie prekážok, s 
ktorými sa stretávajú občania pri cestovaní, štúdiu, sobášoch, odchode do dôchodku, nákupe 
či dedení majetku alebo hlasovaní v inom členskom štáte. Akt o jednotnom trhu a správa o 
občianstve sa vzájomne dopĺňajú a mali by prekonať pretrvávajúcu fragmentáciu Európskej 
únie v oblastiach, na ktorých majú občania priamy záujem, s cieľom vytvoriť Európu občanov 
a účinný jednotný trh, ktorý by uspokojoval potreby a očakávania občanov a podnikov.

Stanovenie priorít

Z praktického hľadiska je nutné v rámci devätnástich návrhov stanoviť priority, ktoré by sa 
mali vybrať podľa piatich kľúčových hodnôt – základných sociálnych práv, voľného pohybu 
pracovníkov, voľného pohybu tovaru, sociálne zameraných podnikových inštitúcií a práv 
spotrebiteľov. Pre občanov je však nutné dosiahnuť rýchle a praktické výsledky. Pri 
konečnom stanovení priorít pre ďalšiu činnosť je nutné vziať do úvahy návrhy, ktoré by mohli 
občanom a spotrebiteľom priniesť hmatateľné výhody (hmatateľnosť) a ktoré by bolo možné 
v pomerne krátkom čase ľahko dosiahnuť (uskutočniteľnosť).

V rámci danej politiky je nevyhnutné vykonať kontrolu všetkých opatrení zameraných na 
občanov z hľadiska toho, či prinášajú hmatateľné výhody. Je nutné sa zamerať aj na možnosť 
ich uplatnenia, počnúc plánom na rok 2011. V prípade, že tieto nástroje nebudú k dispozícii, 
sme stanovili päť oblastí, ktoré si počas roku 2011 vyžadujú okamžitú akciu:
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I. rozšíriť dohľad nad európskym trhom, zlepšiť prístup k základným bankovým 
službám, vytvoriť jednotný integrovaný trh s hypotékami a odstrániť daňové 
prekážky a dvojité zdanenie;

II. zaistiť urýchlené a účinné vykonávanie politiky v oblasti elektronického 
obchodu s cieľom zvýšiť dôveru občanov a spotrebiteľov pri obchodovaní cez 
internet;

III. vypracovať akčný plán zameraný proti falšovaniu a pirátstvu, ktorý by bol 
jedným z hlavných preventívnych nástrojov na zabezpečenie toho, aby tovar 
nachádzajúci sa v obehu na jednotnom trhu bol pre spotrebiteľa bezpečný, mal 
zodpovedajúci štandard a bol legálny;

IV. Komisia a členské štáty by mali vytvoriť účinnú komunikačnú politiku 
týkajúcu sa Aktu o jednotnom trhu, ktorá by sa zakladala na hodnotení politiky 
z hľadiska jej hmatateľnosti pre občanov;

V. zaviesť systém ukazovateľov, ktorý by sa zakladal na horizontálnej sociálnej 
doložke a ktorého cieľom by bolo hodnotiť relevantnosť všetkých opatrení v 
rámci jednotného trhu z hľadiska ich sociálneho dosahu, hmatateľnosti a 
uskutočniteľnosti, pričom tento systém by sa použil ako základ budúcej 
politiky.


