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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o jednotném trhu pro podniky a růst
(2010/2277(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Na cestě k Aktu o jednotném trhu. Pro vysoce 
konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství. 50 návrhů pro lepší společnou práci, 
podnikání a obchod“ (KOM(2010)608),

– s ohledem na své usnesení ze dne 20. května 2010 o vytvoření jednotného trhu pro 
spotřebitele a občany1,

– S ohledem na zprávu profesora Maria Montiho ze dne 9. května 2010 „Nová strategie pro 
jednotný trh“,

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

– s ohledem na sdělení Komise „Stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020. Unie Inovací“ 
(KOM(2010)0546),

– s ohledem na sdělení Komise „Inteligentní regulace v Evropské unii“ KOM(2010)0543,

– s ohledem na sdělení Komise „Digitální program pro Evropu“ (KOM(2010)0245),

– s ohledem na zprávu týkající se hodnocení přístupu malých a středních podniků na trhy 
veřejných zakázek v EU2, 

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

– s ohledem na doporučení Komise ze dne 29. června 2009 o opatřeních ke zlepšení 
fungování jednotného trhu,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Zadávání veřejných zakázek v zájmu lepšího 
životního prostředí“ (KOM(2008)0400), 

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Zelenou malým a středním podnikům“ – „Small 
Business Act“ pro Evropu (KOM(2008)0394), 

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Jednotný trh pro Evropu ve 21. století“ 
(KOM(2007)0724) a na průvodní pracovní dokument útvarů Komise nazvaný „Jednotný 
trh: přehled dosažených výsledků (SEK(2007)1521)

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2010)0186.
2 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-
environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf
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– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Příležitosti, přístup a solidarita: nová vize sociální 
Evropy v 21. století“ (KOM(2007)0726), 

– s ohledem na interpretační sdělení Komise týkající se uplatňování právních předpisů 
Společenství v oblasti veřejných zakázek a koncesí na institucionalizovaná partnerství 
veřejného a soukromého sektoru (IPPP) (C(2007)6661),

– s ohledem na sdělení Komise „Čas zařadit vyšší rychlost. Nová partnerství pro růst
a zaměstnanost“ (KOM(2006)0030),

– s ohledem na závěry Rady týkající se Aktu o jednotném trhu ze dne 10. prosince 2010,

– s ohledem na své usnesení ze dne 21. září 2010 o dotvoření vnitřního trhu pro 
elektronický obchod1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 18. května 2010 o novém vývoji v oblasti veřejných 
zakázek2, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 9. března 2010 o hodnotící zprávě o vnitřním trhu3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 3. února 2009 o zadávání veřejných zakázek
v předobchodní fázi: podpora inovace za účelem zajištění udržitelné vysoké kvality 
veřejných služeb v Evropě4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 30. listopadu 2006 k tématu „Čas zařadit vyšší rychlost 
– Nové partnerství pro růst a zaměstnanost“ 5,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanoviska ze dne 
(A7-0000/2011),

A. vzhledem k tomu, že je důležité obnovit důvěru v jednotný trh na všech úrovních
a odstranit stávající překážky, jimž čelí začínající podniky; vzhledem k tomu, že 
administrativní zátěž odrazuje mnohé nové podnikatele;

B. vzhledem k tomu, že roztříštěnost trhu má dopad na všechny podniky, avšak problémy
z ní vyplývající pociťují nejvíce malé a střední podniky pociťují, 

C. vzhledem k tomu, že jednotný trh je dosud často vnímán jako výhodný zejména pro velké 
podniky, i když jsou malé a střední podniky hlavním motorem růstu v EU, 

D. vzhledem k tomu, že nedostatek inovace v EU je klíčovým faktorem nízkého růstu
v posledních letech; vzhledem k tomu, že inovace v oblasti technologických inovací 

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2010)0320.
2 Přijaté texty, P7_TA(2010)0173.
3 Úř. věst. C 102E, 22.12.2010, s. 25.
4 Úř. věst. C 67E, 18.3.2010, s.10.
5 Úř. věst. C 316E, 22.12.2006, s.378.
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poskytuje příležitost k nalezení rovnováhy mezi dlouhodobým růstem a ochranou 
životního prostředí, 

E. vzhledem k tomu, že má-li být dosaženo cílů strategie EU 2020, musí jednotný trh zajistit 
podmínky pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění; vzhledem k tomu, že 
jednotný trh by se měl stát příznivějším prostředím, pokud jde o inovace a výzkum 
prováděné v podnicích v EU;

F. vzhledem k tomu, že rizikový kapitál je významným zdrojem financování nových 
inovativních podniků; vzhledem k tomu, že fondy kapitálového rizika, které chtějí 
investovat v různých členských státech EU, čelí překážkám,

G. vzhledem k tomu, že rozvoj IKT a jejich širší využití ze strany evropských podniků mají 
zásadní význam pro náš budoucí růst;

H. vzhledem k tomu, že elektronický obchod včetně elektronických služeb a elektronické 
správy jsou na úrovni EU i nadále nedostatečně rozvinuté, 

I. vzhledem k tomu, že poštovní sektor a podpora interoperability a spolupráce mezi 
poštovními systémy a službami mohou mít výrazný vliv na rozvoj přeshraničního 
elektronického obchodu, 

J. vzhledem k tomu, že elektronická správa autorských práv, která není prováděna 
optimálním způsobem, vede k vysoké míře roztříštěnosti na trhu s audiovizuálními 
produkty, což škodí podnikům v EU; vzhledem k tomu, že jak pro podniky, tak pro 
spotřebitele by vytvoření skutečně jednotného trhu s audiovizuálními produkty bylo 
přínosem, 

K. vzhledem k tomu, že padělání a pirátství poškozuje důvěru podniků v elektronický obchod
a přispívá k roztříštění pravidel v oblasti pravidel ochrany duševního vlastnictví, čímž se 
brzdí inovace na jednotném trhu, 

L. vzhledem k tomu, že rozdíly ve fiskálních pravidlech, jakou jsou například zdanění příjmů 
právnických osob a oznamovací povinností týkající se DPH, vytvářejí závažné překážky 
pro přeshraniční transakce; vzhledem k tomu, že tyto překážky lze odstranit, aniž by se 
musely harmonizovat daňové sazby, 

M. vzhledem k tomu, že přeshraniční veřejné zakázky představují jen malý podíl celkového 
trhu veřejných zakázek, a to navzdory tomu, že podnikům v EU skýtají příležitosti,
vzhledem k tomu, že malé a střední podniky mají k trhům veřejných zakázek omezený 
přístup,

N. vzhledem k tomu, že služby se výrazně podílejí na ekonomickém růstu; vzhledem k tomu, 
že jednotný trh služeb není dostatečně rozvinut v důsledku nedostatků ve směrnici
o službách a jejího opožděného provádění;

Úvod

1. vítá sdělení Komise nazvané „Na cestě k Aktu o jednotném trhu“ a zejména pak jeho 
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první kapitolu nazvanou „Silný, udržitelný a spravedlivý růst v partnerství s podniky“;

2. zdůrazňuje význam jednotného trhu pro konkurenceschopnost evropských podniků a pro 
růst ekonomik v EU a vítá celostní přístup, který byl v tomto sdělení zaujat;

I. Prioritní oblast 1: inovativní jednotný trh

3. rozhodně podporuje vytvoření patentu EU a jednotného systému pro řešení sporů 
týkajících se patentů s cílem zajistit, aby se v rámci jednotného trhu vytvořilo prostředí 
vstřícné inovacím; zdůrazňuje, že finanční zátěž spojená s vícejazyčnými patenty by 
zbrzdila inovace na jednotném trhu;

4. podporuje vytvoření projektových dluhopisů EU s cílem podpořit inovaci na jednotném 
trhu v dlouhodobém horizontu;

5. vyzývá Komisi, aby podporovala přeshraniční investice a vytvořila legislativní rámec, aby 
mohly fondy rizikového kapitály být bez omezení investovány v rámci jednotného trhu,
a to bez ohledu na členský stát původu;

6. uznává význam veřejných zakázek, zejména zakázek v předobchodní fázi, a úlohu, kterou 
hrají při stimulaci inovace na jednotném trhu; vybízí členské státy k tomu, aby využívaly 
veřejných zakázek v předobchodní fázi a učinily tak rozhodující první krok na nové trhy, 
pokud jde o inovativní a ekologické technologie, a zároveň zlepšovaly kvalitu a účinnost 
veřejných služeb; vyzývá Komisi a členské státy, aby lépe informovaly veřejné orgány
o stávajících možnostech, pokud jde o veřejné zakázky v předobchodní fázi; vyzývá 
Komisi, aby posoudila, jak usnadnit přeshraniční společné veřejné zakázky; 

7. naléhavě vyzývá členské státy, aby zvýšily úsilí o sdílení zdrojů v oblasti inovací 
vytvářením inovačních seskupení a usnadněním účasti malých a středních podniků na 
výzkumných programech EU;

II. Prioritní oblast 2: jednotný elektronický trh

8. vítá návrh Komise na revizi směrnice o elektronických podpisech; zdůrazňuje, že je třeba 
vzájemně uznávat elektronickou identifikaci a elektronické ověřování pravosti;

9. vyzývá Komisi, aby přijala vhodná opatření k posílení důvěry podniků v elektronický 
obchod, zejména pak harmonizací smluvního práva tam, kde je to možné, a usnadněním 
přeshraničního vymáhání dluhů;

10. naléhavě vyzývá členské státy, aby plně provedly třetí směrnici o poštovních službách 
(2008/6/ES) s cílem usnadnit efektivní distribuci a sledování internetových nákupů;

11. zdůrazňuje, že je třeba vytvořit jednotný trh internetového audiovizuálního zboží 
zlepšením elektronické správy autorských práv a zároveň zajistit, aby držitelé práv 
obdrželi náležitou odměnu za jejich kreativní díla; 

12. poukazuje, že je třeba posílit boj proti internetovému pirátství, a to přiměřeným způsobem
a za podpory veřejnosti prostřednictvím plného využití dostupných technologií a při 
dodržování základních práv;
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III.Prioritní oblast 3: jednotný trh příznivý pro podniky 

13. vyzývá Komisi, aby zlepšila přístup malých a středních podniků na kapitálové trhy 
zvýšením informovanosti o různých dostupných možnostech financování z EU, jako je 
například financování poskytované v rámci programu pro konkurenceschopnost a inovace, 
Evropskou investiční bankou či z Evropského investičního fondu, a tím, že postupy 
financování zjednoduší a urychlí a zajistí, aby byly méně byrokratické;

14. zdůrazňuje význam, který má odstranění fiskálních překážek pro přeshraniční aktivity; 
domnívá se, že je zapotřebí stanovit jednoznačnější rámec v oblasti DPH a povinnosti 
podniků podávat zprávy s cílem omezit náklady na přizpůsobení a posílit 
konkurenceschopnost evropských firem; 

15. zdůrazňuje, že konsolidovaný základ daně z příjmu právnických osob by zvýšil 
transparentnost a srovnatelnost daňových sazeb právnických osob, čímž se zmírní 
překážky přeshraničních aktivit;

16. vyzývá Komisi, aby zefektivnila postupy zadávání veřejných zakázek a podněcovala 
firmy v EU, aby se zapojily do přeshraničních veřejných zakázek; zdůrazňuje, že účast 
malých a středních podniků na procesu zadávání zakázek by se měl dále usnadnit; 

IV. Prioritní oblast 4: jednotný trh pro služby

17. zdůrazňuje, že je třeba náležitě provádět směrnici o službách a zajistit možnost dokončit 
postupy na internetu, což by mohlo výrazně snížit provozní náklady podniků; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby kladla zvláštní důraz na rozvoj jednotného trhu s internetovými 
službami;

18. vyzývá Komisi, aby podporovala rozvoj odvětví podnikových služeb a přijala nezbytná 
regulační opatření s cílem chránit malé a střední podniky před nespravedlivými 
obchodními praktikami větších podniků ve velkoobchodním sektoru;

19. vyzývá Komisi, aby navrhla legislativní rámec pro licence na poskytování služeb, který by 
zajistil transparentnost, účinnou právní ochranu poskytovatelů služeb a právní jistotu;

20. zdůrazňuje význam řádného provedení směrnice o odborných kvalifikacích; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby ve vhodných případech navrhla opatření na zřízení celoevropských 
profesních průkazů;

21. vítá záměr Evropské komise navrhnout legislativní reformu standardizačního rámce, která 
by se vztahovala rovněž na služby;

22. zdůrazňuje význam, který má externí dimenze vnitřního trhu a zejména pak spolupráce
v oblasti právních předpisů s hlavními obchodními partnery s cílem prosazovat sbližování 
právních předpisů, rovnocennost režimů třetích zemí a převzetí mezinárodních standardů 
ve větším rozsahu;

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

V říjnu 2010 Komise přijala sdělení nazvané „Na cestě k Aktu o jednotném trhu“ s cílem 
opětovně nastartovat jednotný trh. V první části tohoto sdělení Komise navrhuje řadu 
opatření, jejichž cílem je silnější, udržitelnější a spravedlivější růst pro podniky. 

Evropa je dnes největší ekonomikou na světě. Jednotný trh je základním kamenem pro 
podniky i spotřebitele, ale může nabídnout ještě větší růst a více pracovních míst a jeho plný
potenciál nebyl doposud využit. Nezbytnou pozornost je třeba věnovat malým a středním 
podnikům, které mají největší potenciál k dalšímu rozvoji a zvyšování zaměstnanosti. Je proto 
velmi důležité podporovat udržitelný ekonomický růst. 

Jednotný trh sám o sobě a podniky, které v rámci něho fungují, mají zásadní význam pro 
budoucí růst hospodářství EU. Tento návrh zprávy nastiňuje prioritní opatření, která by měla 
být přijata s cílem vybudovat silnější jednotný trh, který lépe reaguje na potřeby evropských 
podniků a který by přinesl větší míru růstu než v minulosti. Priority zpravodaje jsou rozděleny 
do čtyř skupin a jejich cílem je transformovat jednotný trh na inovativní prostředí, jež je 
vstřícné vůči podnikům a zakládá se na elektronickém hospodářství, kde účinně probíhá volný 
pohyb služeb. 

Dobře fungující jednotný trh se službami má výrazný potenciál, pokud jde o růst, potažmo 
hospodářské oživení. Jedině udržitelný růst může přinést udržitelná pracovní místa. Je třeba 
přijmout další opatření k zajištění řádného provádění směrnice o službách (se zvláštním 
důrazem na internetové služby) a směrnice o odborných kvalifikacích. Mimoto je vytvoření 
celoevropských profesních průkazu ve  vhodných případech myšlenkou, kterou je třeba 
analyzovat vzhledem k potenciálu takovýchto průkazů v oblasti posílení svobody pohybu 
občanů EU a zjednodušení postupů přijímání zaměstnanců v podnicích  v EU. 

Mezi další potřebná opatření, která je třeba v této oblasti přijmout, patří vytvoření příslušného 
právní rámce pro licence na poskytování služeb a zajištění toho, aby reforma standardizačního 
rámce zahrnovala rovněž služby. 

Má-li být posílena konkurenceschopnost a podpořen růst, je třeba, aby v EU existoval 
jednotný elektronický trh. Je to rovněž nezbytné s ohledem na to, aby se EU dostala na úroveň 
jiných zemí ve světě, které se ve srovnání s Evropou rychleji vyvíjely směrem
k elektronickému hospodářství.

Elektronický obchod má obrovský potenciál ke zvýšení přeshraničního obchodu. Komise by 
měla dále objasnit právní rámec upravující elektronický obchod a také odstranit rozdíly 
ve vnitrostátních ustanoveních, které brání elektronickému obchodu. Je nezbytné elektronický 
obchod podporovat a rovněž posílet důvěru v něj nejen u spotřebitelů, ale také podniků, které 
někdy s jeho využitím váhají. Je proto důležité harmonizovat smluvní právo tam, kde to je 
možné, a usnadnit přeshraniční vymáhání dluhů.

Služby elektronické správy by měly být dále rozvíjeny, neboť podniky by mohly snížit své 
provozní náklady využíváním internetových postupů v případech, kdy potřebují komunikovat
s orgány, což představuje výrazný faktor jejich konkurenceschopnosti. Z tohoto důvodu má 
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návrh na vzájemné uznávání elektronické identifikace a elektronického ověřování pravosti 
spolu s revizí směrnice o elektronických podpisech zásadní význam. 

Jednotný trh by měl být přínosem pro všechny podniky, zvláštní důraz by se však měl klást na 
malé a střední podniky, neboť tato kategorie čelí ještě větším problémům, pokud jde o plné 
využití příležitostí, které nabízí jednotný trh. Malé a střední podniky jsou motorem růstu
v EU, neboť poskytují velkou část našich pracovních míst. Mají však závažné problémy při 
rozšiřování svých činností a zavádění inovací, což je způsobeno jejich potížemi při 
financování takovýchto projektů. Jejich dynamiku rovněž negativně ovlivňuje byrokratická 
zátěž, která musí být snížena. Je třeba rovněž řešit problémy malých a středních podniků při 
jejich financování na kapitálových trzích a Komise oprávněně tuto otázku zdůrazňuje.

EU by měla rovněž přijmou zásadní opatření k tomu, aby byly malé a střední podniky lépe 
viditelné pro investory. Malé a střední podniky rovněž potřebují lepší přístup k informacím
a komunikace s nimi se musí zlepšit; musí být obeznámeny s příležitostmi, které nabízí 
jednotný trh, a s finančními nástroji, které jim přímo poskytuje samotná EU. Dále by se měl 
usnadnit přístup těchto podniků k inovacím a bylo by důležité zlepšit jejich kapacitu, pokud 
jde o zapojení do výzkumných programů.

Podpora inovací je nutná nejen v případě malých a středních podniků, ale všech podniků.
Návrh Komise na vytvoření projektových dluhopisů vydávaných soukromým sektorem má 
proto zásadní význam, neboť jim umožní získat prostředky. Komise by měla zajistit, aby 
postupy vytvořené k využití těchto nových nástrojů byly vhodné rovněž pro malé a střední 
podniky.

Kromě toho potřebuje k EU k posílení inovační kapacity evropských podniků účinný právní 
rámec týkající se rizikového kapitálu, který je jedním z hlavních zdrojů financování 
začínajících inovativních podniků, které přinesou přidanou hodnotu. Vytvoření právního 
rámce má proto zásadní význam, aby se umožnilo fondům rizikového kapitálu investovat
v jakémkoli členském státě. EU se nebude schopna zaměřit na inovativní odvětví, jestliže 
nebudou přijata další opatření k zajištění toho, aby jednotný trh fungoval také na trhu 
rizikového kapitálu. 

Tato zprávě se rovněž zabývá přeshraničními veřejnými zakázkami, což je otázka, která má 
velký význam jak pro evropské firmy, tak pro veřejné orgány. Veřejné zakázky na dodávky, 
práce a služby představují každoročně 17 % HDP EU. V tomto z finančního hlediska 
složitém období je rozhodující zajistit, aby byly tyto peníze z hlediska nákladů využity 
co nejúčelněji.

Členské státy EU by se měly zaměřit na podporu veřejných zakázek na inovativní
a ekologické produkty a služby. Přeshraniční veřejné zakázky činily pouze zhruba 1,5 % 
veškerých veřejných zakázek udělených v roce 2009. Navzdory veškerým významným 
úspěchům na jednotném trhu stále existuje potenciál k nárůstu elektronických veřejných 
zakázek a využití internetu s cílem povzbudit přeshraniční nákupy. Zvláštní pozornost je třeba 
věnovat veřejným zakázkám v předobchodní fázi a společným veřejným zakázkám.

Podíl malých a středních podniků na veřejných zakázkách nad prahovou hodnotou je o  18 
procentních bodů nižší než jejich celkový podíl na ekonomice. Velmi malé a malé podniky 
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výrazně zaostávají za svou skutečnou úlohou v reálné ekonomice. Pokud by se zlepšil přístup
k informacím a překonaly se omezené technické a finanční kapacity, mohlo by to výrazně 
posílit efektivitu výměny informací mezi zadavateli veřejných zakázek a jejich případnými 
dodavateli.

V neposlední řadě mají velký význam také fiskální opatření. Koordinace fiskálních politik
a zavedení konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob by z jednotného trhu 
vytvořilo prostředí, které je pro evropské podniky příznivější. Jeho výhodou by bylo, že by se 
evropským podnikům zajistila větší transparentnost a usnadnilo by se srovnávání různých 
sazeb daně z příjmů právnických osob, které používají členské státy. 

Na druhé straně toto není jedinou překážkou, které podniky čelí při fungování napříč státními 
hranicemi. Zpravodaj podporuje vytvoření nové strategie pro DPH, která objasní a přizpůsobí
příslušný rámec nové situaci evropských ekonomik a bude přínosem pro 
konkurenceschopnost evropských podniků. Je třeba rovněž věnovat zvláštní pozornost 
pravidlům pro povinnosti v oblasti podávání zpráv, neboť tyto často představují významnou 
zátěž pro podniky a překážku pro přeshraniční aktivity. 


