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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o správe a partnerstve na jednotnom trhu
(2010/2289(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 oznámenie Komisie s názvom EURÓPA 2020 – Stratégia na 
zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (KOM(2010)2020), 

– 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),

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 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 Inteligentná regulácia v Európskej únii 
(KOM(2010)0543),

– so zreteľom na 27. výročnú správu Komisie o kontrole uplatňovania práva EÚ 
a sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Situácia v rôznych 
oblastiach práva (SEK(2010)1143),

– so zreteľom na odporúčanie Komisie z 29. júna 2009 o opatreniach na zlepšenie 
fungovania jednotného trhu (C(2009)4728),

– so zreteľom na závery Rady z 10. decembra 2010 o Akte o jednotnom trhu,
– 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 občanov2,

– o zreteľom na hodnotenie výsledkov vnútorného trhu č. 21 (2010) a svoje uznesenia 
z 9. marca 20103 a z 23. septembra 20084 o hodnotení výsledkov vnútorného trhu, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Európa výsledkov – uplatňovanie práva 
Spoločenstva (KOM(2007)0502), 

– so zreteľom na články 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),
– so zreteľom na článok 10 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,
– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 187E, 27.7.2008, s. 80. 
2 Prijaté texty, P7_TA(2010)0186.
3 Ú. v. EÚ C 349E, 22.12.2010, s. 25.
4 Ú. v. EÚ C 8E, 14.1.2010, s. 7.
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Výboru pre právne veci a ... (A7-0000/2011),

A. keďže oživenie jednotného trhu si vyžaduje aktívnu podporu všetkých európskych 
inštitúcií, členských štátov a zainteresovaných strán,

B. keďže naďalej pretrvávajú veľké rozdiely medzi pravidlami jednotného trhu 
a výhodami, ktoré z nich občania a podniky môžu mať v praxi,

C. keďže priemerný transpozičný deficit EÚ predstavuje 1,7 %, keď sa do úvahy zoberú aj 
prípady, v ktorých je smernica transponovaná neskôr ako v stanovenom termíne 
a v ktorých Komisia začala konanie vo veci porušenia predpisov,

I. Úvod

1. víta oznámenie Komisie s názvom Na ceste k Aktu o jednotnom trhu, a najmä jeho tretiu 
kapitolu;

2. naliehavo žiada Komisiu a Radu, aby posilnili svoj globálny prístup k oživeniu 
jednotného trhu tým, že priority jednotného trhu začlenia do všetkých oblastí politiky, 
ktoré majú zásadný význam pre realizáciu jednotného trhu v prospech európskych 
občanov, spotrebiteľov a podnikov;

3. domnieva sa, že posilnenie európskej správy ekonomických záležitostí, realizácia 
stratégie EÚ 2020 a oživenie jednotného trhu sú pre revitalizáciu európskeho 
hospodárstva rovnako dôležité;

II. Posilnenie politického vodcovstva a partnerstva

4. je presvedčený o tom, že jednou z hlavných úloh pri oživovaní jednotného trhu je 
zabezpečenie politického vodcovstva, angažovanosti a koordinácie; domnieva sa, že 
komplexné usmerňovanie z najvyššej politickej úrovne má pre oživenie jednotného 
trhu zásadný význam;

5. naliehavo žiada vlády členských štátov, aby prevzali zodpovednosť za oživenie 
jednotného trhu; víta iniciatívy, ktoré členské štáty prijímajú s cieľom optimalizovať 
spôsob, akým pristupujú k smerniciam týkajúcim sa jednotného trhu z hľadiska 
zlepšenia koordinácie, vytvárania stimulačných štruktúr a zvýšenia politického 
významu prisudzovaného transpozícii;

6. konštatuje, že pravidlá jednotného trhu často implementujú miestne a regionálne 
orgány; žiada Komisiu a členské štáty, aby ďalej rozvíjali partnerstvo s miestnymi 
a regionálnymi orgánmi a aby ho rozšírili z politiky súdržnosti aj na politiky týkajúce 
sa jednotného trhu;

7. poukazuje na posilnenú úlohu národných parlamentov v procese prijímania právnych 
predpisov EÚ v zmysle Lisabonskej zmluvy; nabáda národné parlamenty, aby sa 
venovali pravidlám jednotného trhu v priebehu legislatívneho cyklu a aby sa zapojili 
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do spoločných aktivít s Európskym parlamentom;

8. víta úmysel Komisie zintenzívniť konzultácie a dialóg s občianskou spoločnosťou;

III. Regulácia jednotného trhu

9. domnieva sa, že zložitosť správy jednotného trhu má negatívny dosah na celkovú 
efektívnosť a legitímnosť jednotného trhu;

10. domnieva sa, že využívanie nariadení namiesto smerníc by prispelo k jasnejšiemu 
regulačnému prostrediu a k zníženiu transakčných nákladov spojených 
s transpozíciou; vyzýva Komisiu, aby cielenejšie pristupovala k voľbe legislatívnych 
nástrojov v závislosti od právnych a vecných charakteristík ustanovení, ktoré sa majú 
vykonať;

11. domnieva sa, že tabuľky zhody majú zásadný význam pre zabezpečenie riadneho 
uplatňovania pravidiel jednotného trhu;

IV. Administratívna koordinácia, informácie a mechanizmy riešenia problémov

12. podporuje návrhy obsiahnuté v Akte o jednotnom trhu, ktoré sú zamerané na ďalšie 
rozvíjanie administratívnej spolupráce medzi členskými štátmi vrátane rozšírenia 
informačného systému vnútorného trhu na iné legislatívne oblasti;

13. navrhuje, aby Komisia a členské štáty koordinovali a v prípade potreby zjednotili 
početné „jednotné kontaktné miesta“ určené na informovanie a riešenie problémov;

14. nabáda členské štáty, aby miesta jednotného kontaktu stanovené v smernici o službách 
pretvárali na skutočné jednotné kontaktné miesta, na ktorých môžu podniky ľahko 
získať všetky potrebné informácie pre svoju činnosť vrátane informácií o príslušnom 
daňovom režime;

V. Presadzovanie dodržiavania pravidiel

15. domnieva sa, že konanie vo veci porušenia predpisov naďalej zostáva kľúčovým 
nástrojom na zabezpečenie fungovania vnútorného trhu;

16. vyzýva Komisiu, aby odolala akémukoľvek politickému zasahovaniu a okamžite 
začala konania vo veci porušenia predpisov v prípade, keď zlyhajú mechanizmy 
riešenia problémov pred podaním žaloby;

17. konštatuje, že nedávna judikatúra Súdneho dvora poskytuje Komisii nové možnosti 
konania proti členským štátom v prípade „všeobecného a štrukturálneho nedodržania“ 
pravidiel jednotného trhu z ich strany;
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18. vyzýva Komisiu, aby v plnej miere uplatnila zmeny zavedené článkom 260 ZFEÚ, 
ktorých cieľom je zjednodušenie a zrýchlenie ukladania finančných sankcií v prípade 
konania vo veci porušenia predpisov;

19. vyjadruje poľutovanie nad tým, že priveľký počet konaní vo veci porušenia predpisov 
trvá veľmi dlho pred tým, než je vec uzavretá alebo postúpená na Súdny dvor;

20. podporuje iniciatívy Komisie zamerané na rozvíjanie alternatívnych riešení sporov 
v EÚ;

VI. Monitorovanie, hodnotenie a modernizácia

21 podporuje cielený prístup k monitorovaniu a hodnoteniu trhu založený na dôkazoch;
vyzýva Komisiu, aby naďalej rozvíjala svoje nástroje na monitorovanie trhu tým, že 
zdokonalí metodiky, ukazovatele a zber údajov a súčasne pritom bude dbať na zásady 
praktickej využiteľnosti a nákladovej efektívnosti;

22. poukazuje na vzájomné hodnotenie stanovené v smernici o službách ako na inovačný 
spôsob vyvíjania vzájomného tlaku na zlepšenie kvality transpozícií; podporuje 
využívanie vzájomného hodnotenia vo vhodných prípadoch aj v iných oblastiach, 
napr. v oblasti voľného pohybu tovaru;

23. nabáda členské štáty, aby pravidelne skúmali vnútroštátne predpisy a postupy, ktoré 
majú vplyv na voľný pohyb služieb a tovaru, v záujme zjednodušenia a modernizácie 
vnútroštátnych predpisov a v záujme odstránenia zdvojení;

VII. Kľúčové opatrenia na posilnenie správy a partnerstva

24. navrhuje, aby predseda Európskej rady dostal mandát na koordináciu oživenia 
jednotného trhu a dohľad nad týmto procesom, a to v úzkej spolupráci s predsedom 
Komisie;

25. žiada, aby sa Európska rada na každom jarnom zasadnutí venovala hodnoteniu stavu 
jednotného trhu na základe monitorovacieho procesu, prostredníctvom ktorého sa 
zhodnotí plnenie priebežných cieľov; odporúča, aby Rada pre konkurencieschopnosť 
prevzala väčšiu zodpovednosť za skúmanie otázok jednotného trhu v rámci celého 
radu politík týkajúcich sa jednotného trhu;

26. vyzýva členské štáty, aby predložili tabuľky zhody pre všetky smernice týkajúce sa 
jednotného trhu a aby ich verejne sprístupnili občanom;

27. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby do roku 2012 znížili transpozičný deficit smerníc 
o jednotnom trhu o 0,5 %, a to vrátane nedokončených a nesprávne vykonaných 
transpozícií;
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28. žiada Komisiu, aby stanovila referenčnú lehotu 12 mesiacov ako maximálny 
priemerný čas na vybavenie konaní vo veci porušenia predpisov od otvorenia veci až 
po predloženie žiadosti Súdnemu dvoru;

29. žiada Komisiu, aby navrhla referenčnú lehotu pre členské štáty na vykonanie 
rozhodnutí Súdneho dvora;

30. žiada Komisiu, aby do konca roku 2011 vypracovala správu o účinnosti existujúcich 
„najlepších postupov“ v členských štátoch, ktorá bude vychádzať z jej odporúčania 
z 29. júna 2009 o opatreniach na zlepšenie fungovania jednotného trhu.

31. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Posilnenie politického vodcovstva a partnerstva

Spravodajkyňa je presvedčená o tom, že jednou z hlavných úloh pri oživovaní jednotného 
trhu je zabezpečenie politického vodcovstva, angažovanosti a koordinácie. 50 návrhov na 
oživenie jednotného trhu zahŕňa celý rad portfólií, ktoré sa dotýkajú predovšetkým 
kompetencií viacerých komisárov Komisie a pôsobnosti rôznych výborov v Európskom 
parlamente. V Rade sa Aktom o jednotnom trhu zaoberajú rôzne zoskupenia Rady, ktorých 
úloha efektívnosť sa do veľkej miery líšia. Vnútroštátne orgány sa tiež výrazne líšia, čo sa 
týka spôsobov ich usporiadania a organizačnej kultúry.

Spravodajkyňa sa domnieva, že posilnenie úlohy Rady pre konkurencieschopnosť, ako sa 
navrhuje v záveroch Rady o Akte o jednotnom trhu z 10. decembra 2010, je síce 
nevyhnutnou, no nepostačujúcou podmienkou na zabezpečenie politického vodcovstva, 
angažovanosti a koordinácie.

Spravodajkyňa je presvedčená o tom, že politické vodcovstvo na najvyššej úrovni je pre 
oživenie jednotného trhu zásadné. Preto navrhuje, aby predseda Európskej rady dostal mandát 
na koordináciu oživenia jednotného trhu a dohľad nad týmto procesom, a to v úzkej 
spolupráci s predsedom Komisie. Európska rada by sa na každom jarnom zasadnutí mala 
venovať hodnoteniu stavu jednotného trhu na základe monitorovacieho procesu, 
prostredníctvom ktorého sa zhodnotí plnenie priebežných cieľov. V tejto súvislosti 
spravodajkyňa konštatuje, že maďarské predsedníctvo už plánuje uskutočniť vo februári 2011 
vôbec prvé sektorovo zamerané zasadnutie Európskej rady1.

Spravodajkyňa je presvedčená, že pre oživenie jednotného trhu bude mať zásadný význam 
podpora a angažovanosť členských štátov. Vyzdvihuje úsilie členských štátov o zlepšenie 
transpozície a uplatňovania pravidiel jednotného trhu. Tieto „najlepšie postupy“ zahŕňajú 
vypracovanie pravidelných hodnotení systémov transpozície, zavedenie systému kontaktných 
miest na rôznych ministerstvách a vytvorenie systémov varovania pred blížiacim sa termínom 
transpozície.

Spravodajkyňa konštatuje, že členské štáty môžu pred zverejnením smernice prijať rôzne 
opatrenia v záujme uľahčenia jej transpozície a vykonávania. Tieto opatrenia zahŕňajú 
vypracovanie transpozičných plánov hneď po dosiahnutí politickej dohody, určenie 
kompetencií vopred a/alebo analýzu legislatívneho dosahu, pravidelné odovzdávanie 
informácií medzi oddeleniami zodpovednými za rokovanie a oddeleniami zaoberajúcimi sa 
transpozíciou, ako aj zapojenie parlamentov v počiatočných fázach prerokúvania novej 
európskej legislatívy, ktoré zjavne uľahčujú transpozíciu právnych predpisov po ich prijatí. 

Spravodajkyňa sa tiež domnieva, že členské štáty by mali stanoviť vlastné priority 
a vypracovať vlastnú agendu v súlade s prioritami jednotného trhu, aby prevzali skutočnú 
zodpovednosť za jednotný trh.

Spravodajkyňa je presvedčená, že partnerský prístup navrhovaný Komisiou musia posilniť 

                                               
1 Maďarské predsedníctvo plánuje samit Európskej rady k energetickej politike EÚ.
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dva prvky. 

Po prvé sa domnieva, že partnerstvo s miestnymi a regionálnymi orgánmi sa musí rozšíriť 
z politiky súdržnosti aj na politiky týkajúce sa vnútorného trhu. Pravidlá jednotného trhu v 
členských štátoch veľmi často implementujú a presadzujú orgány na miestnej a regionálnej 
úrovni. Zo skúseností s vykonávaním smernice o službách jasne vyplynulo, že zapojenie 
regionálnych a miestnych orgánov môže mať mimoriadny význam pre zabezpečenie riadneho 
zavedenia a uplatňovania právnych predpisov týkajúcich sa jednotného trhu. 

Spravodajkyňa konštatuje, že niektoré členské štáty už prijali určité opatrenia s cieľom 
rozvinúť partnerstvo s aktérmi na miestnej a regionálnej úrovni, a to okrem iného 
prostredníctvom vytvárania špecifických sietí, napr. v oblasti verejného obstarávania alebo 
dohľadu nad trhom, v ktorých sú spojené regionálne a miestne orgány. 

Spravodajkyňa je po druhé presvedčená o tom, že prvok dialógu a partnerstva v rámci správy 
jednotného trhu by sa mal posilniť výraznejším zapojením národných parlamentov. 
Nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy poskytuje príležitosť na to, aby sa národné 
parlamenty venovali pravidlám jednotného trhu v priebehu legislatívneho cyklu a aby sa 
zapojili do spoločných aktivít s Európskym parlamentom. Konštatuje, že zapojením 
národných parlamentov do počiatočných etáp prerokúvania návrhu smerníc na európskej 
úrovni by sa mohlo urýchliť prijímanie následných transpozičných opatrení na úrovni 
členských štátov. Proces transpozície by tiež mohla uľahčiť priebežná výmena informácií 
s národnými parlamentmi o napredovaní transpozícií. 

Regulácia jednotného trhu

Spravodajkyňa sa domnieva, že štruktúry a postupy správy jednotného trhu sú príliš zložité.
Tým sa komplikuje zodpovednosť a oslabuje celková efektívnosť a legitímnosť jednotného 
trhu. Domnieva sa, že v ďalšom rozvíjaní správy jednotného trhu by sa mal klásť väčší dôraz 
na zásady transparentnosti a zodpovednosti.

Spravodajkyňa sa domnieva, že cielenejší prístup k voľbe legislatívnych nástrojov v závislosti 
od právnych a vecných charakteristík ustanovení, ktoré sa majú vykonať, by prispel
k jasnejšiemu regulačného prostrediu a znížil by náklady spojené s transpozíciou.

Spravodajkyňa zdôrazňuje, že v súlade s článkom 4 ods. 3 ZEÚ  majú členské štáty záväzok 
pomáhať Komisii pri vykonávaní jej úlohy zabezpečiť, aby sa uplatňovali ustanovenia zmlúv 
a opatrení prijímaných inštitúciami. Členské štáty by preto mali poskytovať Komisii jasné 
a presné informácie o vykonávaní smerníc.

Spravodajkyňa sa domnieva, že členské štáty by mali predložiť tabuľky zhody uvádzajúce 
ustanovenia predpisov členských štátov, ktorými sa transponujú povinnosti stanovené 
v smerniciach do vnútroštátneho právneho systému v prípade všetkých smerníc o jednotnom 
trhu, a verejne ich sprístupniť občanom (návrh č. 47 Aktu o jednotnom trhu). 

Administratívna koordinácia, informácie a mechanizmy riešenia problémov
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Spravodajkyňa podporuje návrh č. 45 obsiahnutý v Akte o jednotnom trhu, ktorý je zameraný 
na ďalší rozvoj administratívnej spolupráce medzi členskými štátmi prostredníctvom 
informačného systému vnútorného trhu (IMI), ktorý by mohol byť rozšírený na ďalšie oblasti 
politiky vrátane elektronického obchodovania a verejného obstarávania.

Domnieva sa, že väčšie interakcie medzi orgánmi členských štátov príslušnými pre jednotný 
trh nielen pomáhajú vyriešiť naliehavé problémy s implementáciou určitých smerníc, ale 
prispievajú tiež k budovaniu vzájomnej dôvery medzi orgánmi členských štátov a k dlhodobej 
životaschopnosti jednotného trhu (európsky rozmer verejnej správy v členských štátoch).

Spravodajkyňa konštatuje, že existuje viacero nástrojov informovania o jednotnom trhu 
a riešenia problémov s ním spojených, ktorých cieľom je pomáhať občanom a podnikom. 
Navrhuje, aby Komisia a členské štáty koordinovali a v prípade potreby zjednotili početné 
„jednotné kontaktné miesta“ určené na informovanie a riešenie problémov (návrh č. 49 Aktu 
o jednotnom trhu).

Spravodajkyňa podporuje posilnenie neformálnych nástrojov na riešenie problémov, najmä 
sieť SOLVIT. Domnieva sa, že Komisia by mala posilniť sieť SOLVIT v súlade so správou 
Parlamentu o sieti SOLVIT z 2. marca 2010 (2009/2138(INI)).

Spravodajkyňa tiež navrhuje, aby sa členské štáty a Komisia usilovali vytvárať skutočné 
jednotné kontaktné miesta, ktoré umožnia rovnakej cieľovej skupine získať všetky potrebné 
informácie, napríklad pokiaľ ide o vykonávanie určitej činnosti. V tejto súvislosti navrhuje, 
aby jednotné kontaktné miesta stanovené v smernici o službách poskytovali aj informácie 
o príslušnom daňovom režime.

Presadzovanie dodržiavania pravidiel

Spravodajkyňa sa domnieva, že konanie vo veci porušenia predpisov by malo naďalej zostať 
kľúčovým nástrojom na zabezpečenie fungovania vnútorného trhu. Nabáda Komisiu, aby 
striktne využívala konania vo veci porušenia predpisov v prípade, keď zlyhajú mechanizmy 
riešenia problémov pred podaním žaloby, a aby pritom v plnej miere využila zmeny zavedené 
článkom 260 ZFEÚ, ktoré zjednodušujú a zrýchľujú ukladanie finančných sankcií v prípade 
konania vo veci porušenia predpisov.

Spravodajkyňa sa okrem toho domnieva, že nedávna judikatúra Súdneho dvora ponúka 
Komisii nové možnosti konania proti členským štátom v prípade „všeobecného 
a štrukturálneho nedodržania“ pravidiel jednotného trhu z ich strany. Komisia sa obvykle 
sústreďuje na podávanie žalôb vo veci nedodržania predpisov v individuálnych prípadoch. 
Avšak vo veci Komisia proti Írsku1 Súdny dvor akceptoval, že Komisia môže vzniesť žalobu 
proti členskému štátu nie iba v súvislosti s konkrétnym porušením právnych predpisov EÚ, 
ale aj v prípade všeobecného a štrukturálneho nedodržiavania povinností, ktoré členskému 
štátu vyplývajú z právnych predpisov EÚ. Namiesto podávania žaloby v individuálnych 
prípadoch sa Komisia usilovala dokázať existenciu systematicky nedostatočných 
                                               
1 Vec C-494/01, Komisia/Rada, Zb. 2005, s. I-3331.
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administratívnych postupov a argumentovala, že Írsko systematicky nedodržiavalo smernicu 
o odpadoch.

Pojem „všeobecné a štrukturálne porušenie predpisov“ má dva dôležité dôsledky. Po prvé, 
Komisia môže v priebehu konania na Súdnom dvore uviesť nové prípady nedodržania danej 
povinnosti vyplývajúcej z práva EÚ. Po druhé, členský štát, v ktorého prípade sa zistilo 
porušenie predpisov, musí nielen napraviť tieto prípady porušenia, ale predovšetkým zmeniť 
svoje administratívne postupy.

Spravodajkyňa sa domnieva, že pojem „všeobecného a štrukturálneho porušenia predpisov“ 
by mohol pripraviť cestu pre účinnejšie presadzovanie povinností vyplývajúcich z legislatívy 
jednotného trhu v oblastiach, ako je napr. verejné obstarávanie.

Spravodajkyňa navrhuje, že treba nielen vykonať viac práce na zabezpečenie včasnej  
transpozície, ale treba aj vystupňovať úsilie o zaistenie správnej transpozície. Navrhuje, aby 
sa členské štáty usilovali znížiť do roku 2012 priemerný transpozičný deficit o 0,5 %, a to 
vrátane nedokončených aj nesprávne vykonaných transpozícií smerníc o jednotnom trhu.

Spravodajkyňa konštatuje, že formálne konania vo veci porušenia predpisov obyčajne trvajú 
veľmi dlho (priemerný čas vybavenia takýchto konaní sa pohybuje od 28 mesiacov v prípade 
EÚ 15 po 16 mesiacov v prípade EÚ 12). Trvá na tom, aby Komisia stanovila referenčnú 
lehotu 12 mesiacov ako maximálny priemerný čas trvania konaní vo veci porušenia 
predpisov.

Spravodajkyňa konštatuje, že národným orgánom trvá v priemere 17,7 mesiaca, kým 
vykonajú rozhodnutia Súdneho dvora, pričom sa zistilo, že niektoré členské štáty svoje 
povinnosti nesplnili. Spravodajkyňa žiada Komisiu, aby navrhla referenčnú lehotu pre členské 
štáty na vykonanie rozhodnutí Súdneho dvora.

Monitorovanie, hodnotenie a modernizácia

Spravodajkyňa je presvedčená, že riadna správa jednotného trhu sa môže zakladať jedine na 
kvalitných informáciách o jeho fungovaní. Na prepojenie jednotlivých etáp politického cyklu 
od vypracovania návrhu po vykonanie treba použiť zodpovedajúce nástroje na monitorovanie 
a hodnotenie politík jednotného trhu. 

Spravodajkyňa nabáda Komisiu, aby sa usilovala rozvíjať nástroje na monitorovanie trhu 
a aby pritom vychádzala zo skúseností s úspešnými nástrojmi vrátane celoplošných kontrol 
(sweeps). Domnieva sa, že prioritou by malo byť zlepšenie metodiky, ukazovateľov a zberu 
údajov, pričom by sa súčasne mali dodržiavať zásady praktickej využiteľnosti a nákladovej 
efektívnosti.

Spravodajkyňa je presvedčená o tom, že členské štáty by sa mali intenzívnejšie zapojiť do 
hodnotenia a monitorovania pravidiel jednotného trhu. Nabáda členské štáty predovšetkým na 
to, aby pravidelne hodnotili právne predpisy týkajúce sa jednotného trhu, skúmali 
vnútroštátne predpisy a postupy, ktoré majú vplyv na voľný pohyb služieb a tovaru, v záujme 
zjednodušenia a modernizácie vnútroštátnych predpisov a v záujme odstránenia zdvojení.
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