
PR\871268CS.doc PE467.251v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

2011/2085(INI)

22. 6. 2011

NÁVRH ZPRÁVY
o postupu vzájemného hodnocení podle směrnice o službách
(2011/2085(INI))

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Navrhovatelka: Małgorzata Handzlik



PE467.251v01-00 2/9 PR\871268CS.doc

CS

PR_INI

OBSAH

Strana

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU........................................................3

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ ...........................................................................................7



PR\871268CS.doc 3/9 PE467.251v01-00

CS

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postupu vzájemného hodnocení podle směrnice o službách
(2011/2085(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 3 Smlouvy o Evropské unii,
– s ohledem na články 9, 49 a 56 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Cesta k lépe fungujícímu jednotnému trhu služeb 
vycházející z výsledků postupu vzájemného hodnocení podle směrnice o službách“ 
(KOM(2011)0020) a s ohledem na doprovodný pracovní dokument útvarů Komise o 
procesu vzájemného hodnocení podle směrnice o službách (SEK(2011)0102),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Akt o jednotném trhu. Dvanáct nástrojů k 
podnícení hospodářského růstu a posílení důvěry“ (KOM(2011)0206),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Na cestě k Aktu o jednotném trhu“ 
(KOM(2010)0608),

– s ohledem na závěry Rady ze dne 10. března 2011 o lépe fungujícím jednotném trhu 
služeb – postup vzájemného hodnocení podle směrnice o službách,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 
2006 o službách na vnitřním trhu1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 6. dubna 2011 o správě a partnerství na jednotném trhu2,
– s ohledem na usnesení ze dne 15. února 2011 o provádění směrnice o službách 

2006/123/ES3,
– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanoviska 
Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro 
regionální rozvoj a Výboru pro právní záležitosti (A7-0000/2011),

A. vzhledem k tomu, že služby stále představují pouze zhruba pětinu celkového obchodu 
uvnitř EU, přestože se podílejí více než dvěma třetinami na HDP a zaměstnanosti EU, 

B. vzhledem k tomu, že činnosti spadající pod směrnici o službách tvoří 40 % HDP a 
pracovních míst EU,

C. vzhledem k tomu, že směrnice o službách představuje nástroj pro růst Evropské unie, a 
vzhledem k tomu, že její úplné a správné provádění je zahrnuto v rámci strategie Evropa 
2020 a v Aktu o jednotném trhu,

D. vzhledem k tomu, že provádění směrnice o službách bylo pro správní orgány členských 
zemí těžkým úkolem, ale zároveň je pevnou základnou pro rozvoj správní spolupráce,

                                               
1 Přijatý text, P7_TA(2011)0144.
2 Přijatý text, P7_TA(2011)0144.
3 Přijatý text, P7_TA(2011)0051.
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E. vzhledem k tomu, že Evropská komise obdržela necelých 34 000 požadavků v souvislosti 
s procesem prověřování,

I. Úvod
1. vítá sdělení Komise o postupu vzájemného hodnocení podle směrnice o službách a je si 

vědom obrovského množství práce, kterou Komise a především členské státy vykonaly;

2. zdůrazňuje, že fungování jednotného trhu služeb je základním předpokladem pro 
vytváření růstu a zaměstnanosti v Evropě;

3. domnívá se, že nejvyšší prioritou pro vytvoření jednotného trhu služeb je úplné a 
kompletní provádění směrnice o službách ve všech členských státech a vytvoření plně 
funkčních jednotných kontaktních míst;

4. poukazuje na to, že při uplatňování vzájemného hodnocení bylo zohledněno hodnocení 
vnitřního trhu služeb po provedení směrnice, především s ohledem na požadavky článků 
9, 15 a 16;

II. Zkušenosti s postupem vzájemného hodnocení

5. je si vědom neurčitosti článku 39 směrnice o službách, pokud jde o stanovení přesných 
cílů postupu vzájemného hodnocení; upozorňuje na to, že zúčastněné strany měly různé 
pohledy i očekávání, co se týče jeho cílů a výsledků; 

6. poukazuje na to, že vzájemné hodnocení proběhlo po konečném termínu pro provedení 
ustanovení směrnice o službách; zdůrazňuje, že provádění směrnice o službách by nemělo 
být zaměňováno s prováděním vzájemného hodnocení;

7. je toho názoru, že zpoždění v provádění směrnice o službách v některých členských 
státech mělo dopad na postup vzájemného hodnocení;

8. domnívá se, že díky postupu vzájemného hodnocení Komise a členské státy lépe 
pochopily zbývající překážky a situaci v každém členském státě; poznamenává, že tento 
postup umožnil členským státům získat zpětnou vazbu týkající se jejich politických 
rozhodnutí;  

9. zdůrazňuje „diskuse v seskupeních“ jako klíčový prvek vzájemného hodnocení; vítá 
atmosféru spolupráce a vzájemné důvěry, která během diskusí převažovala;

10. domnívá se, že provádění vzájemného hodnocení přispělo k rozvoji „evropského ducha“ 
mezi vnitrostátními správními orgány; vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily, že 
vědomosti a zkušenosti nabyté v rámci vzájemného hodnocení budou uchovány a využity 
na zlepšení jednotného trhu služeb;

11. konstatuje, že zapojení zúčastněných stran do postupu vzájemného hodnocení bylo 
omezené; uznává, že důležitou podmínkou pro vytvoření vzájemné důvěry mezi 
členskými státy byl určitý stupeň zachování důvěrnosti informací, lituje však, že 
zúčastněným stranám nebyla poskytnuta pravidelná zpětná vazba o postupu; 

12. je si vědom správních nákladů vztahujících se k vzájemnému hodnocení, zvláště pak v 
těch členských státech, kde byly do postupu zapojeny správní orgány na regionální úrovni;   



PR\871268CS.doc 5/9 PE467.251v01-00

CS

III. Výsledky a následná opatření s cílem zlepšit fungování vnitřního trhu služeb
13. vítá skutečnost, že Komise navrhuje řadu opatření, která by měla rozvíjet potenciál 

získaný během fáze provádění směrnice a postupu vzájemného hodnocení; 

14. vyzývá Komisi, aby Parlament pravidelně informovala o pokroku a výsledcích dialogu 
s členskými státy o provádění směrnice o službách; žádá Komisi, aby přijala další 
donucovací opatření, jestliže se ukážou jako nezbytná;

15. těší se na ohlášené hospodářské posouzení provádění směrnice o službách; vybízí Komisi, 
aby seznámila Parlament se svými zjištěními; 

16. vítá iniciativu týkající se kontroly fungování vnitřního trhu a doufá, že tato kontrola 
výrazně zlepší praktické porozumění tomu, jak jsou jednotlivé právní předpisy Evropské 
unie v praxi uplatňovány a jak spolu vzájemně souvisejí; domnívá se, že při provádění 
kontroly fungování by mělo být zohledněno stanovisko uživatelů jednotného trhu; 

17. uznává zjištění Komise a její plány na posouzení dalších otázek spjatých s vyhrazením 
služeb pro určité provozovatele, s požadavky na právní formu a vlastnictví kapitálu 
a s pojistnými povinnostmi; 

18. vyzývá Komisi, aby zaměřila svá cílená opatření na požadavky, které by přinesly 
fungování jednotného trhu služeb maximální přidanou hodnotu, pokud by byly 
odstraněny; žádá Komisi, aby zaměřila svou činnost na odvětví a profese s velkým 
potenciálem přeshraničního poskytování služeb; 

19. vyzývá Komisi, aby se nadále snažila zajistit řádné uplatňování ustanovení o svobodě 
poskytování služeb v článku 16; 

20. sdílí názor Komise, že poskytovatelům služeb i příjemcům služeb by měla být poskytnuta 
pomoc při prosazování jejich práv, a doporučuje navázat na stávající nástroje, jako je 
SOLVIT;

IV. Postup vzájemného hodnocení jako nástroj
21. znovu vyjadřuje svoji podporu využití vzájemného hodnocení v dalších oblastech politiky, 

kde to bude vhodné; věří, že vzájemné hodnocení se ukázalo jako inovativní a užitečné a 
mělo by být nahlíženo jako nástroj ke zlepšení fungování jednotného trhu;

22. doporučuje, aby vzájemné hodnocení bylo využito jako „flexibilní nástroj“ pro každý 
případ zvlášť; navrhuje, aby byl tento nástroj doporučen pro směrnice s „horizontální“ 
povahou, které s sebou nesou četná prováděcí opatření a které členským státům nabízejí 
široké spektrum možností pro volný výklad; dále navrhuje cílené využití vzájemného 
hodnocení, v němž budou tomuto postupu podléhat pouze klíčová opatření směrnice;

23. věří, že „diskuse v seskupení“ by měly zůstat klíčovým prvkem postupu vzájemného 
hodnocení; domnívá se, že vzájemné hodnocení by mělo být dále rozvíjeno 
prostřednictvím výměny osvědčených postupů a předávání politických zkušeností;

24. žádá Komisi, aby zvýšila transparentnost prostřednictvím pravidelných zpráv v různých 
fázích postupu vzájemného hodnocení, aby měly zúčastněné strany aktuální informace; 
vyzývá Komisi, aby zveřejňovala hlavní závěry setkání seskupení a plenárních zasedání;
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25. poukazuje na to, že srovnávací tabulky a vzájemné hodnocení mají často rozdílný účel, a 
proto by měly považovány za oddělené, nezaměnitelné politické nástroje; 

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

CÍL ZPRÁVY

Tato zpráva se zabývá zkušenostmi se vzájemným hodnocením v rámci směrnice o službách a 
poskytuje všeobecnou, avšak podmíněnou podporu uplatňování této metody v dalších 
oblastech politiky. Tato zpráva rovněž zkoumá výsledky vzájemného hodnocení a následně 
provedená opatření s ohledem na lepší fungování vnitřního trhu služeb a podporuje opatření 
navrhovaná Komisí. 

SOUVISLOSTI

Směrnice o službách byla přijata v roce 2006 a zůstává klíčovým nástrojem pro vytvoření 
plně fungujícího jednotného trhu služeb. Členské státy vyvinuly při jejím provádění značné 
úsilí. Snahy by však měly být ještě zintenzivněny, aby byla směrnice o službách plně a 
správně provedena a byla vytvořena plně funkční jednotná kontaktní místa.

Postup vzájemného hodnocení byl naznačen v článku 39 směrnice o službách. Jedná se o 
nový nástroj, který byl jako právní nástroj EU využit poprvé. Jeho hlavním cílem v rámci 
směrnice o službách bylo posoudit stav vnitřního trhu služeb po provedení směrnice.

Postup vzájemného uznávání se nevztahoval na všechna opatření směrnice, nýbrž byl 
zaměřen na konkrétní typy požadavků, které směrnice nezakazovala, ale kde byl ponechán 
určitý volný prostor pro interpretaci členským státům.  Vzájemné hodnocení se zaměřilo na 
několik právních požadavků, s nimiž se typicky potýkají poskytovatelé služeb, týkající se:

1. zakládání podniků, 
2. přeshraničního poskytování služeb. 

Pracovní dokument útvarů Komise o postupu vzájemného hodnocení v rámci směrnice o 
službách předkládá shrnutí práce, kterou členské státy vykonaly. Rovněž vysvětluje použité 
přístupy a politická rozhodnutí členských států při hodnocení určitých požadavků. Navíc 
předkládá první podrobné hodnocení provádění opatření směrnice o službách (především co 
se týče článku 9, 15 a 16). 

ZKUŠENOSTI S POSTUPEM VZÁJEMNÉHO HODNOCENÍ

Je třeba konstatovat, že článek 39 směrnice o službách zůstává nejasný, co se týče přesného 
stanovení cílů vzájemného hodnocení. Toto nepřesné vyjádření mělo za následek různá 
očekávání a názory na postup mezi zúčastněnými stranami, ale také mezi politickými činiteli. 
Častý omyl spočívá v zaměňování vzájemného hodnocení s prací na provádění a uplatňování 
směrnice o službách. Proto se zpravodajka domnívá, že je nezbytné zdůraznit, že vzájemné 
hodnocení probíhá až po prováděcí fázi.

Toto pořadí se jeví jako odůvodněné, pokud vezmeme v potaz, že během vzájemného 
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hodnocení členské státy diskutovaly o změnách ve svém regulačním rámci a o požadavcích, 
které byly v důsledku provádění směrnice o službách zachovány, zrušeny nebo změněny. 
Proto nám tyto diskuse umožnily lépe porozumět situaci v každém členském státě a také 
zbývajícím překážkám, které nezmizely ani po provedení směrnice o službách. To bychom 
měli považovat za velký přínos pro lepší posouzení současné situace jednotného trhu služeb. 
Nicméně problém představovaly pro postup vzájemného hodnocení průtahy při provádění 
směrnice o službách, protože ztížily diskuse především těm členským státům, v nichž nebylo 
provedení zcela dokončeno.

Při práci na vzájemném hodnocení byly členské státy rozděleny do 6 seskupení, přičemž 
v každém bylo 5 členů. Složení seskupení navrhla Komise a zohlednila při tom jazyky, 
úrovně obchodu a zeměpisnou vzdálenost. Ne všechny členské státy byly s tímto rozvržením 
spokojeny. Diskuse v seskupení byly považovány za klíčový prvek vzájemného hodnocení. 
Zpravodajka doufá, že zkušenosti s přímým zapojením vnitrostátních správních orgánů a 
„evropský duch“ budou i dále využívány ve prospěch jednotného trhu služeb.

Vzájemné hodnocení však vyvolalo otázky týkající se transparentnosti postupu a toho, zda by 
měly být zúčastněné strany zapojeny do postupu, který se jich přímo týká, případně do jaké 
míry. Zpravodajka je toho názoru, že účinnost tohoto postupu vyžaduje určitý stupeň 
zachování důvěrnosti informací, avšak zúčastněným stranám by měly být podávány zprávy o 
pokroku.

VÝSLEDKY A NÁSLEDNÁ OPATŘENÍ S CÍLEM ZLEPŠIT FUNGOVÁNÍ 
VNITŘNÍHO TRHU SLUŽEB

Sdělení Komise s názvem „Cesta k lépe fungujícímu jednotnému trhu služeb vycházející z 
výsledků postupu vzájemného hodnocení podle směrnice o službách“ využívá zjištění 
vzájemného hodnocení a představuje další kroky směrem k plnému využívání potenciálu 
jednotného trhu služeb. Zpravodajka podporuje cílená opatření navrhovaná Komisí, domnívá 
se však, že by měla být zaměřena na opatření, která přinesou fungování jednotného trhu 
maximální přidanou hodnotu.

Úplné a správné provedení směrnice o službách zůstává samozřejmě nejvyšší prioritou. 
Dvoustranná setkání mezi Komisí a členskými státy ve věci provádění směrnice o službách již 
probíhají. Zpravodajka se domnívá, že Parlament by měl být i nadále informován o vývoji 
tohoto dialogu a že by Komise v případě nutnosti neměla otálet s použitím donucovacích 
opatření.

Komise rovněž provede první hospodářské posouzení skutečného provádění směrnice. 
Vzhledem k tomu, že Parlament žádal o komplexní hodnocení směrnice o službách již ve 
svém usnesení z dne 28. ledna 2011 o provádění směrnice o službách 2006/123/ES, se 
zpravodajka domnívá, že tato zjištění by měla být Parlamentu předložena co nejdříve. 

Komise také navrhuje, aby byla provedena „kontrola fungování“ pro posouzení, jak jsou 
jednotlivé právní předpisy Evropské unie v praxi uplatňovány a jak spolu vzájemně souvisejí. 
Požadavky týkající se vyhrazené činnosti, právní formy a vlastnictví kapitálu a požadavky na 
pojištění budou také předmětem důkladné analýzy, jelikož se zjistilo, že stále představují 
překážky pro podniky i občany.



PR\871268CS.doc 9/9 PE467.251v01-00

CS

Svoboda poskytovat služby podle článku 16 směrnice o službách je jedním z hlavních 
ustanovení směrnice o službách. Výsledky vzájemného hodnocení ukazují, že požadavky 
vztahující se na přeshraniční služby stále představují vážný problém. Členské státy a Komise 
by měly podniknout další kroky v zájmu zajištění správného uplatňování směrnice. Podle 
ustanovení čl. 16 odst. 4 směrnice by měla být zpráva o uplatňování ustanovení o svobodě 
poskytování služeb k dispozici do konce roku 2011. Parlament očekává, že díky této zprávě 
lépe porozumí problémům, ke kterým dochází při přeshraničním poskytování služeb. 

VZÁJEMNÉ HODNOCENÍ JAKO NÁSTROJ

Celkové posouzení vzájemného hodnocení jako politického nástroje je pozitivní. Zpravodajka 
věří, že zkušenosti a výsledky vzájemného hodnocení jsou užitečné a cenné, a proto navrhuje 
rozšířit využití tohoto nástroje i do jiných oblastí politiky. Nicméně rozhodnutí o uplatňování 
vzájemného hodnocení na ostatní směrnice EU by mělo být vyvážené, mělo by být učiněno 
vždy pro konkrétní případ a mělo by splňovat následující podmínky:

 postup by se měl omezit na rámcovou směrnici, která poskytuje určitou míru volného 
pole působnosti členským státům;

 vzájemné hodnocení by se mělo vztahovat pouze na klíčová ustanovení a nemělo by 
dojít k situaci, že tomuto postupu bude podléhat velký počet ustanovení a v důsledku 
toho vznikne zbytečná byrokratická zátěž správním orgánům členských států.

Zpravodajka se domnívá, že „diskuse v seskupení“ by měly být v procesu vzájemného 
hodnocení dále využívány. Nicméně o složení těchto seskupení by se mělo důkladněji 
diskutovat se členskými státy, aby byla zohledněna jejich očekávání a především dopad na 
jednotný trh. Zpravodajka je rovněž toho názoru, že by měla být zlepšena transparentnost 
celého postupu. Určitý stupeň zachování důvěrnosti informací se zdá být pro podporu diskusí 
mezi správními orgány členských států nezbytný, zúčastněné strany by však měly mít 
k dispozici pravidelné zprávy.


