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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o jednotnom trhu pre podniky a rast
(2010/2277(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Na ceste k Aktu o jednotnom trhu – pre 
vysoko konkurencieschopné sociálne trhové hospodárstvo – 50 návrhov, ako lepšie 
spoločne pracovať, podnikať a obchodovať (KOM(2010)0608),

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

– so zreteľom na správu O novej stratégii pre jednotný trh profesora Maria Montiho z 9. 
mája 2010,

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

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Hlavná iniciatíva stratégie Európa 2020 –
Únia inovácií (KOM(2010)0546),

– so zreteľom na oznámenie Komisie o inteligentnej regulácii v Európskej únii 
(KOM(2010)0543),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Digitálna agenda pre Európu 
KOM(2010)0245),

– so zreteľom na správu o hodnotení prístupu malých a stredných podnikov (MSP) k trhom 
verejného obstarávania v rámci EÚ2, 

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

– so zreteľom na odporúčanie Komisie z 29. júna 2009 o opatreniach na zlepšenie 
fungovania jednotného trhu,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Verejné obstarávanie pre lepšie životné 
prostredie (KOM(2008)0400), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Najskôr myslieť v malom“ Iniciatíva „Small 
Business Act“ pre Európu (KOM(2008)0394), 

– 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 

                                               
1 Prijaté 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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trh: zhodnotenie dosiahnutých výsledkov (SEK(2007)1521),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Príležitosti, prístup a solidarita: smerom k 
novej sociálnej vízii pre Európu 21. storočia – (KOM(2007)/0726),

– so zreteľom na oznámenie Komisie o uplatňovaní práva Spoločenstva v oblasti verejného 
obstarávania a o koncesiách inštitucionalizovaným verejno-súkromným partnerstvám 
(IVSP) (C(2007)6661),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Čas zaradiť vyššiu rýchlosť: nové 
partnerstvo pre rast a zamestnanosť (KOM(2006)0030),

– so zreteľom na závery Rady o Akte o jednotnom trhu z 10. decembra 2010,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 21. septembra 2010 o dobudovaní vnútorného trhu v 
oblasti elektronického obchodu1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 18. mája 2010 o novom vývoji v oblasti verejného 
obstarávania2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 9. marca 2010 o hodnotení výsledkov vnútorného trhu3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 3. februára 2009 o predkomerčnom verejnom 
obstarávaní: podpora inovácií s cieľom zabezpečiť udržateľné verejné služby vysokej 
kvality v Európe4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 30. novembra 2006 o dokumente s názvom Čas zaradiť 
vyššiu rýchlosť – vytváranie Európy podnikania a rastu5,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská ...
(A7-0000/2011),

A. keďže je dôležité na všetkých úrovniach obnoviť dôveru v jednotný trh a odstrániť 
existujúce prekážky pre podniky vstupujúce na trh; keďže veľká administratívna záťaž 
nových podnikateľov odrádza,

B. keďže na všetky podniky vplýva fragmentácia trhu, ale MSP reagujú na problémy, ktoré z 
nej vyplývajú, osobitne citlivo,

C. keďže jednotný trh sa zatiaľ často považuje za najviac výhodný pre veľké podniky, 
napriek tomu, že hnacím motorom rastu EÚ sú MSP,

D. keďže kľúčovým faktorom nízkeho rastu v posledných rokoch je nedostatok inovácií v 
                                               
1 Prijaté texty P7_TA(2010)0320.
2 Prijaté texty P7_TA(2010)0173.
3 Ú. v. EÚ C 349E, 22.10.2010, s. 25.
4 Ú. v. EÚ C 67E, 18.3.2010, s. 10.
5 Ú. v. EÚ C 316E, 22.12.2006, s. 378.
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rámci EÚ; keďže „zelené“ technologické inovácie predstavujú príležitosť spojiť dlhodobý 
rast s ochranou životného prostredia,

E. keďže s cieľom splniť ciele stratégie Európa 2020 musí jednotný trh zabezpečovať 
podmienky na inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast; keďže jednotný trh by mal 
vytvoriť lepšie prostredie pre inovácie a výskum podnikov EÚ,

F. keďže rizikový kapitál je významným zdrojom financovania nových inovatívnych 
podnikov; keďže fondy rizikového kapitálu, ktoré chcú investovať v rôznych členských 
štátoch EÚ, čelia prekážkam,

G. keďže rozvoj informačných a komunikačných technológií (IKT) a ich širšie využitie 
podnikmi EÚ je základom nášho budúceho rastu,

H. keďže elektronický obchod a elektronické služby vrátane služieb elektronickej štátnej 
správy sú na úrovni EÚ ešte stále nedostatočne rozvinuté,

I. keďže odvetvie poštových služieb a podpora interoperability a spolupráce medzi 
poštovými systémami a službami môže významne vplývať na rozvoj cezhraničného 
elektronického obchodu,

J. keďže neoptimálna elektronická správa autorských práv má za následok vysokú úroveň 
fragmentácie trhu s audiovizuálnymi produktmi, čo je pre podniky EÚ nežiaduce; keďže 
ako podniky tak spotrebitelia by mali úžitok z vytvorenia skutočného jednotného trhu s 
audiovizuálnymi produktmi, 

K. keďže falšovanie a pirátstvo znižujú dôveru podnikov v elektronický obchod a sú hnacím 
motorom fragmentácie pravidiel na ochranu duševného vlastníctva, čo potláča inovácie 
na jednotnom trhu,

L. keďže rozdiely vo fiškálnych pravidlách, ako napríklad podnikovej dani a nahlasovacej 
povinnosti týkajúcej sa DPH, vytvárajú značné prekážky pre cezhraničné transakcie; 
keďže tieto prekážky nie je možné odstrániť bez harmonizácie daňových sadzieb,

M. keďže cezhraničné obstarávanie sa na celkovom trhu s verejným obstarávaním podieľa 
len malou mierou, a to napriek tomu, že je príležitosťou pre spoločnosti EÚ; keďže prístup 
MSP k trhom s verejným obstarávaním je stále obmedzený,

N. keďže služby sa významnou mierou podieľajú na našom hospodárskom raste; keďže 
jednotný trh so službami ešte stále nie je dostatočne rozvinutý, a to kvôli nedostatkom 
a oneskorenému vykonávaniu smernice o službách,

Úvod

1. víta oznámenie Komisie s názvom Na ceste k Aktu o jednotnom trhu, a najmä jeho prvú 
kapitolu o silnom, udržateľnom a rovnomernom raste pre podniky;

2. zdôrazňuje význam jednotného trhu pre konkurencieschopnosť podnikov EÚ a rast 
európskych ekonomík a víta holistický prístup oznámenia;
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I. Prioritná oblasť 1: inovatívny jednotný trh

3. dôrazne podporuje vytvorenie patentu EÚ a jednotného systému pre spory týkajúce sa 
patentov s cieľom vytvoriť z jednotného trhu prostredie naklonené inováciám; zdôrazňuje, 
že bremeno nákladov viacjazyčných patentov by brzdilo inovácie na jednotnom trhu;

4. podporuje vytvorenie systému projektových dlhopisov EÚ s cieľom podporiť v rámci 
jednotného trhu dlhodobé inovácie;

5. vyzýva Komisiu, aby podporovala cezhraničné investície a vytvorila legislatívny rámec, 
ktorý by fondom rizikového kapitálu umožňoval v rámci jednotného trhu voľne 
investovať, bez ohľadu na členský štát pôvodu;

6. uznáva význam verejného obstarávania, najmä predkomerčného verejného obstarávania, a 
úlohu, ktorú zohráva v podnecovaní inovácií na jednotnom trhu; nabáda členské štáty, aby 
predkomerčné verejné obstarávanie na začiatku rozhodne nasmerovali na nové trhy s 
inovatívnymi a zelenými technológiami a pritom zlepšili kvalitu a efektívnosť verejných 
služieb; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby verejné orgány lepšie oboznamovali s 
existujúcimi možnosťami predkomerčného verejného obstarávania; vyzýva Komisiu, aby 
preskúmala možnosti uľahčenia spoločného cezhraničného obstarávania; 

7. naliehavo vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili snahy o zhromažďovanie inovačných 
zdrojov prostredníctvom vytvorenia inovačných zoskupení a zjednodušením účasti MSP 
na výskumných programoch EÚ;

II. Prioritná oblasť 2: digitálny jednotný trh

8. víta návrh Komisie na revíziu smernice o elektronickom podpise; zdôrazňuje potrebu 
vzájomného uznávania elektronickej identifikácie a elektronickej verifikácie naprieč EÚ;

9. vyzýva Komisiu, aby prijala príslušné opatrenia na posilnenie dôvery podnikov v 
elektronický obchod, a to prostredníctvom harmonizácie zmluvného práva tam, kde je to 
možné, a zjednodušenia cezhraničného vymáhania dlhov;

10. naliehavo žiada členské štáty, aby v plnom rozsahu vykonali tretiu smernicu o poštových 
službách (2008/6/ES) a zjednodušili tak účinnú distribúciu a sledovanie nákupov online;

11. zdôrazňuje potrebu vytvoriť jednotný trh s audiovizuálnymi tovarmi k dispozícii on-line, a 
to zlepšením elektronickej správy autorských práv a zabezpečením toho, že ich držitelia 
dostanú za svoje kreatívne diela zodpovedajúcu odmenu; 

12. zdôrazňuje potrebu posilniť primeraným spôsobom a za podpory verejnosti boj proti on-
line pirátstvu, a to tak, že sa plne využijú všetky dostupné technológie a budú sa pritom 
rešpektovať základné práva;

III.Prioritná oblasť 3: jednotný trh priaznivo naklonený podnikaniu 

13. vyzýva Komisiu, aby zlepšila prístup MSP ku kapitálovým trhom lepším informovaním o 
rôznych možnostiach financovania zo strany EÚ, napríklad z Programu pre 
konkurencieschopnosť a inovácie, z Európskej investičnej banky alebo z Európskeho 
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investičného fondu, a zjednodušením a zrýchlením postupu získavania finančných 
prostriedkov, ako aj znížením s tým súvisiacej byrokratickej záťaže;

14. zdôrazňuje význam odstránenia fiškálnych prekážok pre cezhraničné činnosti; domnieva 
sa, že podniky potrebujú prehľadnejší rámec týkajúci sa DPH a nahlasovacej povinnosti, 
aby sa obmedzili náklady na prispôsobenie a posilnila sa konkurencieschopnosť 
spoločností EÚ; 

15. zdôrazňuje, že spoločný konsolidovaný základ podnikovej dane by zlepšil transparentnosť 
a porovnateľnosť sadzieb podnikovej dane, a tým obmedzil prekážky brániace 
cezhraničnej činnosti;

16. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že sa postupy verejného obstarávania stanú 
efektívnejšími, a tak nabádala spoločnosti EÚ k účasti na cezhraničnom verejnom 
obstarávaní; zdôrazňuje, že by sa ešte viac mala zjednodušiť účasť MSP na postupoch 
zadávania verejnej zákazky; 

IV. Prioritná oblasť 4: jednotný trh so službami

17. zdôrazňuje potrebu riadneho vykonávania smernice o službách a možnosti uskutočniť celý 
postup on-line, čo by podnikom významne znížilo prevádzkové náklady; naliehavo žiada 
Komisiu, aby kládla osobitný dôraz na rozvoj jednotného trhu so službami dostupnými 
on-line;

18. vyzýva Komisiu, aby podporovala rozvoj sektoru podnikových služieb a aby prijala 
potrebné regulačné opatrenia na ochranu MSP pred nekalými obchodnými praktikami 
väčších podnikov pôsobiacich v odvetví maloobchodu;

19. vyzýva Komisiu, aby navrhla právny rámec pre koncesie v oblasti služieb, ktorý by 
zabezpečil transparentnosť, účinnú právnu ochranu pre uchádzačov a právnu istotu;

20. zdôrazňuje význam riadneho uplatňovania smernice o odborných kvalifikáciách; 
naliehavo žiada Komisiu, aby podľa možnosti navrhla opatrenia na vytvorenie 
profesijných preukazov platných v celej EÚ;

21. víta zámer Európskej komisie navrhnúť legislatívnu reformu rámca pre normalizáciu 
vzťahujúcu sa aj na služby;

22. zdôrazňuje význam vonkajšieho rozmeru vnútorného trhu, a najmä spolupráce v oblasti 
regulačného rámca s hlavnými obchodnými partnermi v záujme podpory zosúladenia 
regulačného rámca, ekvivalentnosti režimov tretích krajín a prijímania medzinárodných 
noriem v širšom rozsahu;

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

V októbri 2010 Komisia s cieľom opätovne naštartovať jednotný trh prijala oznámenie 
s názvom Na ceste k Aktu o jednotnom trhu. V prvej časti oznámenia Komisia navrhuje celý 
rad opatrení na zabezpečenie silnejšieho, udržateľnejšieho a rovnomernejšieho rastu pre 
podniky.

V súčasnosti je Európa najväčšou svetovou ekonomikou. Jednotný trh je základným 
kameňom ako pre podniky tak pre spotrebiteľov, ale môže ponúknuť ešte lepší rast a viac 
pracovných miest a svoj plný potenciál ešte nedosiahol. Základná pozornosť by sa mala 
venovať MSP, ktoré majú najväčší potenciál na ďalší rozvoj a zvýšenie zamestnanosti. Je 
preto nesmierne dôležité podporovať udržateľný hospodársky rast.

Samotný jednotný trh a podniky, ktoré na ňom operujú, sú životne dôležité pre budúci rast 
ekonomík EÚ. Tento návrh správy je náčrtom prioritných opatrení, ktoré by sa mali prijať s 
cieľom vybudovať silnejší jednotný trh, ktorý by lepšie zodpovedal potrebám podnikov EÚ a 
ktorý by vytvoril vyššiu mieru rastu ako doteraz. Priority spravodajcu sú rozdelené do štyroch 
skupín a majú za cieľ zmeniť jednotný trh na inovatívne prostredie naklonené podnikaniu, 
založené na digitálnom hospodárstve, v ktorom dochádza k efektívnemu voľnému pohybu 
služieb.

Dobre fungujúci jednotný trh so službami má významný potenciál z hľadiska rastu, a teda aj 
pre našu hospodársku obnovu. Len udržateľný rast môže zaručiť vznik udržateľných 
pracovných miest. Mali by sa podniknúť ďalšie kroky, ktorými by sa zabezpečilo riadne 
vykonávanie smernice o službách (s osobitnou pozornosťou venovanou službám 
poskytovaným on-line) a smernice o odbornej kvalifikácii. Okrem toho je zavedenie 
profesijných preukazov platných v celej EÚ tam, kde je to možné, myšlienkou, ktorá si 
vyžaduje určité analýzy, vzhľadom na potenciál týchto preukazov posilniť slobodu pohybu 
občanov EÚ a zjednodušiť náborové postupy pre podniky EÚ.

Ďalšími dôležitými krokmi, ktoré je potrebné v tejto oblasti podniknúť, sú vytvorenie 
zodpovedajúceho právneho rámca pre koncesie v oblasti služieb a zabezpečenie toho, aby 
reforma rámca pre normalizáciu zahŕňala aj služby.

S cieľom zlepšiť svoju konkurencieschopnosť a podporiť rast EÚ potrebuje digitálny jednotný 
trh. Tento je taktiež potrebný na to, aby sa EÚ dostala na rovnakú úroveň s ďalšími krajinami 
sveta, ktoré sa v oblasti digitálneho hospodárstva rozvinuli rýchlejšie než Európa. 

Elektronický obchod má veľký potenciál z hľadiska zvýšenia objemu cezhraničného obchodu. 
Komisia by mala sprehľadniť právny rámec, ktorý upravuje elektronický obchod, a rovnako 
odstrániť z vnútroštátnych ustanovení tie rozdiely, ktoré ho brzdia. Je potrebné podporiť 
elektronický obchod a rovnako aj posilniť dôveru voň/v tento obchod, a to nielen dôveru 
spotrebiteľov, ale aj podnikov, ktoré niekedy váhajú s jeho využitím. Z toho dôvodu je 
dôležité zharmonizovať zmluvné právo tam, kde je to možné, a zjednodušiť cezhraničné 
vymáhanie dlhov. 

Mali by sa viac rozvíjať aj služby elektronickej štátnej správy, keďže by podniky využívaním 
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on-line postupov v prípade potreby komunikácie so správnymi orgánmi mohli znížiť svoje 
prevádzkové náklady, čo je dôležitou súčasťou ich konkurencieschopnosti. Z toho dôvodu je 
nesmierne dôležitý návrh na zabezpečenie vzájomného uznávania elektronickej identifikácie a 
elektronickej verifikácie, ako aj revízia smernice o elektronickom podpise.

Z jednotného trhu by mali mať úžitok všetky podniky, ale osobitný dôraz by sa mal klásť 
na MSP, keďže táto kategória podnikov čelí ešte väčším ťažkostiam v súvislosti s plným 
využitím možností, ktoré jednotný trh ponúka. MSP sú hnacím motorom rastu EÚ a 
zabezpečujú veľkú časť našich pracovných miest. Na druhej strane majú značné problémy 
rozšíriť svoje aktivity a inovovať, čo vyplýva z toho, že majú ťažkosti takéto projekty 
financovať. Ich dynamika je rovnako negatívne ovplyvnená administratívnou záťažou, ktorú 
treba znížiť. Je potrebné riešiť problémy, ktoré majú MSP so svojím vlastným financovaním 
na kapitálových trhoch, a Komisia túto skutočnosť správne zdôraznila. 

EÚ by mala prijať dôležité opatrenia na zviditeľnenie MSP u investorov. MSP taktiež 
potrebujú lepší prístup k informáciám a musí sa zlepšiť aj komunikácia s nimi. MSP by mali 
vedieť o príležitostiach, ktoré ponúka jednotný trh, ako aj o finančných nástrojoch, ktoré majú 
k dispozícii, predovšetkým od EÚ samotnej. Navyše by sa mala pre MSP uľahčiť možnosť 
inovácií a je taktiež dôležité zlepšiť ich schopnosť zúčastňovať sa na výskumných 
programoch. 

Podpora inovácií je potrebná nielen pre MSP, ale pre všetky podniky. Preto je návrh Komisie 
vytvoriť systém projektových dlhopisov vydávaných súkromným sektorom nevyhnutný z 
toho hľadiska, že im umožní získať finančné prostriedky. Komisia by mala zabezpečiť, aby 
postupy zavedené na využívanie týchto nových finančných nástrojov boli rovnako vhodné aj 
pre MSP. 

Okrem toho EÚ potrebuje na posilnenie inovačnej kapacity európskych podnikov účinný 
právny rámec v oblasti rizikového kapitálu, ktorý je jedným z hlavných zdrojov financovania 
inovatívnych začínajúcich podnikov, ktoré vytvoria vysokú pridanú hodnotu. Je preto 
nevyhnutné vytvoriť taký právny rámec, ktorý fondom rizikovému kapitálu umožní 
investovať v ktoromkoľvek členskom štáte. EÚ sa nebude môcť zamerať na inovatívne 
odvetvia, ak sa nepodniknú ďalšie kroky, ktorými sa zabezpečí, aby z jednotného trhu mal 
úžitok aj trh rizikového kapitálu.

Správa sa zaoberá aj cezhraničným verejným obstarávaním, o ktoré majú veľký záujem ako 
spoločnosti EÚ tak verejné orgány. Verejné obstarávanie tovaru, prác a služieb predstavuje 
každoročne 17 % HDP EÚ. V tomto zložitom finančnom období je nevyhnutné zabezpečiť, 
aby sa tieto peniaze využívali čo najefektívnejšie.

Členské štáty EÚ by sa mali zamerať na podporu verejného obstarávania inovatívnych a 
zelených výrobkov a služieb. Cezhraničné obstarávanie predstavovalo v roku 2009 len niečo 
okolo 1,5 % všetkých zadaných verejných zákaziek. Napriek všetkým značným úspechom 
jednotného trhu tu ešte stále existuje priestor na zvýšenie objemu elektronického verejného 
obstarávania a zlepšenie využívania internetu, čím by sa zabezpečila väčšia úspešnosť 
cezhraničných nákupov. Osobitná pozornosť by sa mala venovať predkomerčnému 
obstarávaniu a spoločnému obstarávaniu.
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Podiel MSP na nadlimitnom verejnom obstarávaní je o 18 % nižší, než je ich celková váha v 
hospodárstve. Mikropodniky a malé podniky značne zaostávajú za svojou skutočnou úlohou v 
skutočnom hospodárstve. Lepší prístup k informáciám a prekonanie obmedzených 
technických a finančných možností by mohli vo výraznej miere posilniť efektívnosť výmeny 
informácií medzi obstarávateľmi a potenciálnymi dodávateľmi. 

V neposlednom rade majú veľký význam aj fiškálne opatrenia. Koordináciou fiškálnych 
politík a zavedením spoločného konsolidovaného základu podnikovej dane by sa na 
jednotnom trhu pre európske podniky vytvorilo lepšie podnikateľské prostredie. Jeho 
výhodou by bolo, že by sa tým zabezpečila väčšia transparentnosť pre podniky EÚ a uľahčilo 
by sa porovnávanie rôznych sadzieb podnikovej dane uplatňovanej členskými štátmi.

Na druhej strane to nie je jediná prekážka, ktorá bráni podnikom vykonávať svoju činnosť aj 
mimo štátnych hraníc. Spravodajca podporuje novú stratégiu pre DPH, ktorá sprehľadní a 
prispôsobí rámec novej realite európskych ekonomík a bude užitočná pre 
konkurencieschopnosť podnikov EÚ. Osobitná pozornosť by sa mala rovnako venovať 
pravidlám o nahlasovacej povinnosti, keďže pre podniky často predstavujú značnú záťaž a 
prekážku v cezhraničnej činnosti.


