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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o správě a partnerství na jednotném trhu
(2010/2289(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise „Na cestě k Aktu o jednotném trhu pro vysoce 
konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství: 50 návrhů pro lepší společnou práci, 
podnikání a obchod“ (KOM(2010)0608),

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

– 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: přezkum úspěchů“ (SEK(2007)1521),

– s ohledem na své usnesení ze dne 4. září 2007 o přezkumu jednotného trhu1 a na 
pracovní dokument útvarů Komise nazvaný „Přezkum jednotného trhu: rok poté“ 
(SEK(2008)3064),

– s ohledem na sdělení Komise o inteligentní regulaci v Evropské unii (KOM(2010)0543),

– s ohledem na 27. výroční zprávu Komise o kontrole uplatňování práva v EU a na 
průvodní pracovní dokument útvarů Komise nazvaný „Stav v jednotlivých odvětvích“ 
(SEK(2010)1143),

– s ohledem na doporučení Komise ze dne 29. června 2009 o opatřeních ke zlepšení 
fungování jednotného trhu (C(2009)4728),

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

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

– s ohledem na své usnesení ze dne 20. května 2010 o vytvoření jednotného trhu pro 
spotřebitele a občany2,

– s ohledem na hodnotící zprávu vnitřního trhu č. 21 (2010) a na svá usnesení ze dne 9. 
března 20103 a 23. září 20084 o hodnotící zprávě o vnitřním trhu, 

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Evropa přinášející výsledky – uplatňování práva 
Společenství“ (KOM(2007)0502),

– s ohledem na články 258 až 260 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

– s ohledem na článek 10 Smlouvy o fungování Evropské unie,
– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

                                               
1 Úř. věst. C 187E, 27.7.2008, s. 80. 
2 Přijaté texty, P7_TA(2010)0186.
3 Úř. věst. C 349E, 22.12.2010, s. 25.
4 Úř. věst. C 8E, 14.1.2010, s. 7.
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– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a na stanovisko 
Výboru pro právní záležitosti a ... (A7-0000/2010),

A. vzhledem k tomu, že oživení jednotného trhu vyžaduje aktivní podporu všech 
evropských orgánů, členských států a zúčastněných stran,

B. vzhledem k tomu, že stále dosud nebyla překlenuta vzdálenost mezi pravidly jednotného 
trhu a výhodami, které z nich v praxi plynou pro občany a podniky,

C. vzhledem k tomu, že průměrný deficit provádění v EU dosahuje 1,7%, pokud jsou brány 
v úvahu i případy, kdy jsou promeškány lhůty k provedení směrnice a kdy Komise 
zahájila řízení pro nesplnění povinnosti,

I. Úvod

1. vítá sdělení Komise „Na cestě k Aktu o jednotném trhu“ a zvláště jeho třetí kapitolu;

2. naléhá na Komisi a na Radu, aby při oživování jednotné trhu podpořily holistický 
přístup a propojily priority jednotného trhu se všemi politickými oblastmi, které jsou 
klíčové pro dokončení jednotného trhu v zájmu evropských občanů, spotřebitelů a 
podniků;

3. je přesvědčen, že posílení evropské správy ekonomických záležitostí, uskutečňování 
strategie Evropa 2020 a oživení jednotného trhu jsou pro revitalizaci evropské 
ekonomiky stejně důležité;

II. Posílení politického vedení a partnerství

4. je přesvědčen, že jednou z největších výzev při oživování jednotného trhu, je zajištění 
vedoucí politické úlohy, rozhodnosti a koordinace; je přesvědčen, že komplexní 
pokyny na nejvyšší politické úrovni jsou klíčem k oživení jednotného trhu;

5. naléhá na vlády členských států, aby přijaly zodpovědnost za oživení jednotného trhu;
vítá iniciativy členských států, které mají vylepšit způsob zpracování směrnic 
týkajících se jednotného trhu prostřednictvím zlepšení koordinace, vytváření 
pobídkových struktur a nárůstu politického významu provádění;

6. bere na vědomí, že pravidla jednotného trhu jsou často prováděna místními a 
regionálními orgány; vyzývá Komisi a členské státy, aby prohloubily a rozšířily 
partnerství s místními a regionálními orgány od politiky soudržnosti k politikám 
jednotného trhu;

7. zdůrazňuje posílenou úlohu vnitrostátních parlamentů v procesu přijímání právních 
předpisů EU na základě Lisabonské Smlouvy; vybízí vnitrostátní parlamenty, aby se 
zabývaly pravidly jednotného trhu v průběhu legislativního cyklu a zapojily se do 
společných aktivit s Evropským Parlamentem;



PR\855011CS.doc 5/11 PE456.686v02-00

CS

8. vítá záměr Komise posílit konzultace a dialogy s občanskou společností;

III. Regulace jednotného trhu

9. je přesvědčen, že celková účinnost a legitimita jednotného trhu jsou oslabeny 
komplikovaností správy jednotného trhu;

10. domnívá se, že využívání nařízení namísto směrnic by mohlo přispět k jasnějšímu 
právnímu prostředí a ke snížení transakčních nákladů spojených s prováděním; vyzývá 
Komisi, aby se více zaměřila na výběr legislativních nástrojů v závislosti na právních 
a věcných charakteristikách ustanovení, která mají být provedena;

11. je přesvědčen, že srovnávací tabulky jsou pro zaručení správného uplatňování pravidel 
jednotného trhu nezbytné;

IV. Administrativní koordinace, informace a mechanismy pro řešení problémů

12. podporuje návrhy Aktu o jednotném trhu, jejichž cílem je posílit rozvoj správní 
spolupráce mezi členskými státy, včetně rozšíření informačního systému pro vnitřní 
trh do dalších legislativních oblastí;

13. navrhuje, aby Komise i členské státy koordinovaly a v případě potřeby sjednotily 
jednotlivá „komplexní správní místa“ pro informace a řešení problémů;

14. podporuje členské státy v rozvoji jednotných kontaktních míst vyplývajícím ze 
směrnice o službách ve skutečná komplexní správní místa, kde mohou podniky snadno 
obdržet všechny informace, které potřebují pro své aktivity, včetně informací o 
příslušném daňovém režimu;

V. Vynucování pravidel

15. je přesvědčen, že řízení pro nesplnění povinnosti je klíčovým nástrojem pro zajištění 
fungování vnitřního trhu;

16. vyzývá Komisi, aby se vyhnula jakýmkoli politickým interferencím a okamžitě 
zahájila řízení pro nesplnění povinnosti tam, kde selže mechanismus řešení problému 
ve fázi předcházející řízení;

17. bere na vědomí, že judikatura Soudního dvora z poslední doby umožňuje Komisi 
uplatňovat vůči členským státům nové postupy při „obecných a strukturálních 
nesplněních povinnosti“ vyplývající z pravidel jednotného trhu
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18. vyzývá Komisi, aby plně uplatnila změny zavedené článkem 260 SFEU, které by měly 
zjednodušit a urychlit uložení finančních sankcí v případech řízení pro nesplnění 
povinnosti;

19. vyslovuje politování nad tím, že příliš mnoho řízení pro nesplnění povinnosti se 
protahuje, než je uzavřeno nebo předloženo Soudnímu dvoru;

20. podporuje iniciativy Komise zaměřené na vznik alternativních způsobů řešení sporů v 
EU;

VI. Monitorování, vyhodnocení a  modernizace

21 podporuje specializovaný přístup k monitorování a vyhodnocování trhu vycházející z 
konkrétních zjištění; vyzývá Komisi, aby pokračovala ve vývoji prostředků pro 
monitorování trhu, tj. zdokonalila metodiku, ukazatele a sběr údajů, a držela se zásad 
použitelnosti a efektivnosti nákladů;

22. zdůrazňuje vzájemné hodnocení vyplývající ze směrnice o službách jakožto nový 
způsob využití vzájemného nátlaku pro zlepšení kvality provádění; podporuje 
případně i využívání vzájemného hodnocení v jiných oblastech, např. v oblasti 
volného pohybu zboží;

23. vybízí členské státy, aby pravidelně přezkoumávaly vnitrostátní pravidla a postupy, 
které mají dopad na volný pohyb služeb a zboží, a aby tak zjednodušovaly a 
modernizovaly vnitrostátní pravidla a odstraňovaly překrývání;

VII. Klíčové akce pro posílení správy a partnerství

24. navrhuje, aby předseda Evropské rady obdržel mandát ke koordinaci a dohledu nad 
oživením jednotného trhu v úzké spolupráci s předsedou Komise;

25. požaduje, aby se na každém jarním zasedání Evropská rada zabývala hodnocením 
situace na jednotném trhu podloženým monitorovacím procesem, který vyhodnocuje 
dosažení průběžných cílů; doporučuje, aby měla Rada pro konkurenceschopnost větší 
zodpovědnost za zkoumání záležitostí týkajících se jednotného trhu, a to 
prostřednictvím široké škály politik jednotného trhu;

26. vyzývá členské státy, aby poskytly srovnávací tabulky pro všechny směrnice týkající 
se jednotného trhu a aby je zpřístupnily občanům;

27. vyzývá členské státy a Komisi, aby do roku 2012 snížily deficit provádění směrnic 
jednotného trhu na 0,5 %, a to včetně nedořešených a nesprávných provedení;

28. žádá Komisi, aby si stanovila maximální dvanáctiměsíční průměrnou lhůtu pro délku 
řízení pro nesplnění povinnosti, od zahájení šetření po zaslání žaloby Soudnímu 
dvoru;
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29. vyzývá Komisi, aby navrhla srovnání členských států, co se týče dodržování rozsudků 
Soudního dvora;

30. vyzývá Komisi, aby na základě svého doporučení ze dne 29. června 2009 o opatřeních 
pro zlepšení fungování jednotného trhu do konce roku 2011 připravila zprávu o 
účinnosti stávajících osvědčených postupů v členských státech;

31. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Posílení politického vedení  a partnerství

Zpravodajka je přesvědčena, že jednou z největších výzev při oživování jednotného trhu je 
zajištění politického vedení, odhodlání a koordinace. Padesát návrhů pro oživení jednotného 
trhu zahrnuje řadu portfolií významně se dotýkajících kompetencí některých komisařů a 
otázky příslušnosti různých výborů Evropského parlamentu. V Radě je Akt o jednotném trhu 
navíc rozdělen mezi různá složení Rady, jejichž úloha a účinnost se hodně liší. Vnitrostátní 
instituce se rovněž významně liší svým složením a způsobem uspořádání.

Zpravodajka se rovněž domnívá, že posílení úlohy Rady pro konkurenceschopnost, které bylo 
navrženo závěry ze zasedání Rady ze dne 10. prosince 2010 o Aktu o jednotném trhu, je 
nutným ale nikoli dostačujícím předpokladem pro zajištění politického vedení, odhodlání a 
koordinace.

Zpravodajka je přesvědčena, že vedení na nejvyšší politické úrovni je pro oživení jednotného 
trhu zásadní. Navrhuje proto, aby předseda Evropské rady obdržel mandát ke koordinaci a 
dohledu nad oživením jednotného trhu, v úzké spolupráci s předsedou Komise. Na každém 
jarním zasedání by se měla Evropská rada zabývat hodnocením situace na jednotném trhu, 
vycházejícím z monitorovacího procesu, který vyhodnocuje dosahování průběžných cílů.
V této souvislosti zpravodajka upozorňuje na to, že maďarské předsednictví již plánuje konání 
vůbec první Evropské rady zaměřené na určité odvětví na únor 2011.1

Zpravodajka je přesvědčena, že podpora a zodpovědnost členských států je klíčem k oživení 
jednotného trhu. Oceňuje snahy členských států o zlepšení provádění a uplatňování pravidel 
jednotného trhu. Tyto „osvědčené postupy“ zahrnují pravidelné hodnocení systémů 
provádění, vytvoření systému kontaktních míst na různých ministerstvech a zavedení systémů 
varování při blížící se lhůtě pro provedení.

Zpravodajka bere na vědomí, že v členských státech mohou být před zveřejněním směrnice 
přijata různá opatření usnadňující její provedení a uplatňování. Tato opatření zahrnují 
vypracování prováděcích plánů, jakmile dojde k politické dohodě, včasné určení kompetencí 
a/nebo analýzu legislativního dopadu, pravidelné předávání informací mezi odděleními 
odpovědnými za jednání a těmi, která jsou zapojena do provádění, a zapojení parlamentu v 
ranném stádiu projednávání nových evropských právních předpisů, které mohou zjednodušit 
provedení právních předpisů po jejich přijetí.

Zpravodajka se rovněž domnívá, že členské státy by si měly stanovit své vlastní priority a 
rozvinout svou vlastní agendu v souladu s prioritami jednotného trhu, aby si tak skutečně 
přivlastnily jednotný trh.

Zpravodajka je přesvědčena, že partnerský přístup doporučený Komisí by měl být posílen 
dvěma prvky. 

                                               
1 Maďarské předsednictví plánuje vrcholné setkání Evropské rady o energetické politice EU.
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Za prvé se domnívá, že by mělo být partnerství s místními a regionálními orgány rozšířeno 
z politiky soudržnosti na politiku jednotného trhu. Pravidla jednotného trhu jsou orgány 
členských států často prováděna a prosazována na regionální nebo místní úrovni. Zkušenost 
s prováděním směrnice o službách jasně ukázala, že zapojení regionálních a místních orgánů 
může být mimořádně důležité pro řádné provádění a uplatňování legislativy jednotného trhu. 

Zpravodajka bere na vědomí, že některé členské státy už přijaly určitá opatření pro rozvoj 
partnerství s místními a regionálními orgány, a to mimo jiné prostřednictvím specifických sítí, 
které spojují regionální a místní orgány, např. v oblasti veřejných zakázek nebo dozoru nad 
trhem.  

Za druhé je zpravodajka přesvědčena, že prvek dialogu a partnerství ve správě jednotného 
trhu by měl být posílen větším zapojením vnitrostátních parlamentů. Vstup Lisabonské 
smlouvy v platnost otevírá vnitrostátním parlamentům prostor pro nové příležitosti k tomu, 
aby se zabývaly pravidly jednotného trhu v průběhu celého legislativního cyklu a zapojily se 
do společných aktivit s Evropským Parlamentem. Zpravodajka bere na vědomí, že zapojení 
vnitrostátních parlamentů v ranném stádiu projednávání návrhů směrnic na evropské úrovni, 
by mohlo urychlit přijímání souvisejících prováděcích opatření na úrovni členských států. 
Průběžná výměna informací s vnitrostátními parlamenty ohledně průběhu provádění by 
rovněž mohla zjednodušit prováděcí proces.

Regulace jednotného trhu

Zpravodajka se domnívá, že správní struktura a postupy jednotného trhu jsou příliš složité.
Tato skutečnost komplikuje otázku odpovědnosti a oslabuje celkovou účinnost a legitimitu 
jednotného trhu. Zpravodajka je přesvědčena o tom, že v dalším rozvoji správy jednotného 
trhu by měl být kladen větší důraz na zásady transparentnosti a odpovědnosti.

Zpravodajka je přesvědčena, že přesnější zaměření na výběr legislativních nástrojů v 
závislosti na právních a věcných charakteristikách ustanovení, která mají být provedena, by 
mohlo přispět k jasnějšímu právnímu prostředí a ke snížení nákladů spojených s prováděním.

Zpravodajka zdůrazňuje, že podle čl. 4 odst. 3 Smlouvy o EU se členské státy zavazují k 
tomu, že budou nápomocny Komisi v jejím úkolu zaručit, aby byla dodržována ustanovení 
Smluv a opatření přijatá orgány.  Proto by měly členské státy Komisi poskytnout jasné a 
přesné informace o provedení směrnic.

Zpravodajka se domnívá, že členské státy by měly poskytnout srovnávací tabulky obsahující 
ustanovení předpisů členského státu, které provádějí povinnosti stanovené ve směrnici do 
vnitrostátního právního systému, a to pro všechny směrnice jednotného trhu, a zároveň by je 
měly zpřístupnit občanům (návrh Aktu o jednotném trhu č. 47). 

Administrativní koordinace a mechanismy pro řešení problémů

Zpravodajka podporuje návrh Aktu o jednotném trhu č. 45, jehož cílem je prohloubení 
administrativní spolupráce mezi členskými státy prostřednictvím informačního systému o 
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vnitřním trhu, který by mohl být rozšířen na další oblasti politiky, včetně elektronického 
obchodu a veřejných zakázek.

Je přesvědčena o tom, že větší interakce mezi orgány členských států příslušnými pro 
jednotný trh pomáhá nejen při řešení problémů s provedením určitých směrnic, ale také při 
budování vzájemné důvěry mezi orgány členských států a při zajišťování dlouhodobé 
životaschopnosti jednotného trhu (evropský rozměr veřejné správy v členských státech).

Zpravodajka upozorňuje na to, že existuje řada informací o jednotném trhu a o mechanismech 
řešení problémů, které by měly pomáhat jak občanům, tak podnikům. Navrhuje, aby Komise i 
členské státy koordinovaly a v případě potřeby sjednotily jednotlivá „komplexní správní 
místa“ pro informace a řešení problémů (návrh Aktu o jednotném trhu č. 49 a 50).

Zpravodajka podporuje posílení neformálních nástrojů pro řešení problémů, obzvláště sítě 
SOLVIT. Domnívá se, že by síť SOLVIT měla být posílena v souladu se zprávou Parlamentu 
o této síti ze dne 2. března 2010 (2009/2138(INI)).

Zpravodajka zároveň doporučuje, aby se členské státy a Komise snažily o vznik skutečných 
komplexních správních míst, která by umožňovala stejné cílové skupině získání všech 
potřebných informací, např. o vykonávání určité činnosti. V této souvislosti doporučuje, aby 
jednotná kontaktní místa zavedená směrnicí o službách poskytovala i informace o příslušném 
daňovém režimu.

Vynucování pravidel

Zpravodajka je přesvědčena, že řízení pro nesplnění povinnosti by mělo být i nadále klíčovým 
prostředkem pro zajištění fungování vnitřního trhu. Podporuje Komisi v tom, aby přísně 
uplatňovala řízení pro nesplnění povinnosti tam, kde selže mechanismus řešení problému 
předcházející fázi řízení, a plně uplatnila změny zavedené článkem 260 SFEU, které by měly 
zjednodušit a urychlit uložení finančních sankcí v případech řízení pro nesplnění povinnosti.

Zpravodajka se navíc domnívá, že judikatura Soudního dvora z poslední doby umožňuje 
Komisi uplatňovat vůči členským státům nové postupy při „obecném a strukturálním 
nesplnění povinnosti“ vyplývající z pravidel jednotného trhu. Komise se tradičně zaměřuje na 
vynucování v individuálních případech. Přesto ve věci Komise v. Irsko1 Soudní dvůr souhlasil 
s tím, že Komise může zahájit řízení proti členskému státu nejenom v souvislosti 
s konkrétním porušením práva EU, ale také v případě, že se členský stát dopustí „obecného a 
přetrvávajícího charakteru nedostatků“ vyplývajícího z práva EU. Namísto předkládání 
jednotlivých případů se Komise snažila dokázat existenci „nedostatečné systematické správní 
praxe“ a namítla, že Irsko systematicky neplnilo směrnici o odpadech.

Pojem „obecného a přetrvávajícího charakteru nedostatků“ má dva důležité důsledky. Za prvé 
může Komise předložit nové příklady nesplnění povinnosti vyplývající z evropského práva 
během soudních řízení. Za druhé členský stát, který povinnost nesplnil, nemusí jen napravit 
                                               
1 Věc C-494/01, Komise v. Irsko, Sb. rozh. 2005, s. I-3331.
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konkrétní porušení, ale zároveň změnit své administrativní postupy.

Zpravodajka je přesvědčena, že pojem „obecného a přetrvávajícího charakteru nedostatků“ by 
mohl vést k účinnějšímu vynucování povinnosti vyplývajících z práva jednotného trhu 
v oblastech jako jsou např. veřejné zakázky.

Zpravodajka doporučuje, aby bylo dosaženo pokroku nejen v oblasti včasného provedení, ale 
také v souvislosti s jeho správností. Doporučuje, aby si členské státy do roku 2012 stanovily 
za cíl snížit deficit provádění na 0,5 %, a to včetně nedořešených a nesprávných provedení 
směrnic jednotného trhu.

Zpravodajka upozorňuje na to, že formální řízení pro nesplnění povinnosti obvykle trvá 
dlouho (průměrná doba vyřízení se pohybuje mezi 28 měsíci u EU 15 a 16 měsíců u EU 12).
Naléhá na Komisi, aby si stanovila maximální dvanáctiměsíční průměrnou lhůtu pro délku 
řízení pro nesplnění povinnosti.

Zpravodajka bere na vědomí, že vnitrostátním orgánům trvá průměrně 17,7 měsíce, než splní 
povinnosti v souladu s rozhodnutím Soudu, které konstatovalo, že určitý členský stát nesplnil 
své povinnosti. Vyzývá Komisi, aby navrhla srovnání členských států, co se týče dodržování 
rozhodnutí Soudního dvora.

Monitorování, vyhodnocení a  modernizace

Zpravodajka je přesvědčena, že řádná správa jednotného trhu musí být založena na kvalitních 
informacích o jeho fungování. Pro propojení jednotlivých etap politického cyklu, od návrhu 
po provedení, by měly být použity vhodné prostředky monitorování a vyhodnocování politik 
jednotného trhu. 

Zpravodajka podporuje práci Komise na rozvoji nástrojů pro monitorování trhu, založených 
na zkušenostech s úspěšnými nástroji, včetně kontrolních akcí. Domnívá se, že by měla být 
dána přednost zlepšení metodiky, ukazatelů a sběru údajů a zároveň by měly být dodržovány 
zásady použitelnosti a efektivity nákladů.

Zpravodajka je přesvědčena, že členské státy by se měly více zabývat vyhodnocováním a 
monitorováním pravidel jednotného trhu. Podporuje členské státy zvláště s ohledem na 
vypracovávání pravidelných hodnocení právních předpisů jednotného trhu a přezkoumávání 
vnitrostátních pravidel a postupů, které mají dopad na volný pohyb služeb a zboží, za účelem 
zjednodušení a modernizace vnitrostátních pravidel a odstranění překrývání.


