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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o procese vzájomného hodnotenia ustanoveného v smernici o službách
(2011/2085(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 3 Zmluvy o Európskej únii,
– so zreteľom na články 9, 49 a 56 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Na ceste k lepšie fungujúcemu jednotnému 
trhu služieb – vychádzajúc z výsledkov procesu vzájomného hodnotenia ustanoveného 
v smernici o službách (KOM(2011)0020) a na pripojený pracovný dokument útvarov 
Komisie (SEK(2011)0102) o procese vzájomného hodnotenia ustanoveného v smernici 
o službách,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Akt o jednotnom trhu. Dvanásť hybných síl 
podnecovania rastu a posilňovania dôvery (KOM(2011)0206),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Na ceste k Aktu o jednotnom trhu 
(KOM(2010)0608),

– so zreteľom na závery Rady z 10. marca 2011 o lepšie fungujúcom jednotnom trhu služieb 
– proces vzájomného hodnotenia ustanovený v smernici o službách,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 
2006 o službách na vnútornom trhu1,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. apríla 2011 o správe a partnerstve na jednotnom 
trhu2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. februára 2011 o vykonávaní smernice o službách 
2006/123/ES3,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská 
Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, 
Výboru pre regionálny rozvoj a Výboru pre právne veci (A7-0000/2011),

A. keďže služby ešte stále tvoria približne iba jednu pätinu celkového obchodu v rámci EÚ, 
pričom ich podiel na HDP Európskej únie a na zamestnanosti je viac ako dve tretiny,

B. keďže činnosti, ktorých sa týka smernica o službách, tvoria 40 % HDP Európskej únie 
a pracovných miest,

C. keďže smernica o službách je hybnou silou rastu v Európskej únii a keďže jej úplné 
a správne vykonávanie je súčasťou rámca, ktorý tvorí stratégia Európa 2020 a Akt 
o jednotnom trhu,

D. keďže transpozícia smernice o službách je výzvou pre správy členských štátov, takisto je 
však pevným základom pre rozvoj administratívnej spolupráce,

                                               
1 Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36.
2 Prijaté texty, P7_TA(2011)0144
3 Prijaté texty, P7_TA(2011)0051
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E. keďže Európskej komisii v súvislosti s preskúmaním oznámili takmer 34 000 požiadaviek,

I. Úvod
1. víta oznámenie Komisie o procese vzájomného hodnotenia ustanoveného v smernici 

o službách a uznáva významný podiel práce, ktorú vykonala Komisia, a predovšetkým 
členské štáty;

2. zdôrazňuje, že fungovanie jednotného trhu so službami je predpokladom dosiahnutia rastu 
a zamestnanosti v Európe;

3. domnieva sa, že prvou prioritou vytvorenia jednotného trhu so službami je úplné 
a dôkladné vykonávanie smernice o službách vo všetkých členských štátoch a vytvorenie 
plne fungujúcich jednotných kontaktných miest;

4. zdôrazňuje, že vykonávanie vzájomného hodnotenia umožňuje posúdiť vnútorný trh so 
službami po vykonaní smernice, najmä vzhľadom na požiadavky uvedené v článkoch 9, 
15 a 16;

II. Skúsenosti s procesom vzájomného hodnotenia

5. berie do úvahy nejasnosť článku 39 smernice o službách v súvislosti so stanovením 
presných cieľov procesu vzájomného hodnotenia; poznamenáva, že pokiaľ ide o jeho ciele 
a výsledky, zainteresované strany ich vnímajú rôzne a majú rôzne očakávania; 

6. zdôrazňuje, že vzájomné hodnotenie sa uskutočnilo až po lehote na transpozíciu 
ustanovení smernice o službách; zdôrazňuje, že vykonávanie smernice o službách by sa 
nemalo zamieňať s vykonávaním vzájomného hodnotenia;

7. zastáva názor, že omeškanie pri vykonávaní smernice o službách v niektorých členských 
štátoch malo vplyv na proces vzájomného hodnotenia;

8. domnieva sa, že proces vzájomného hodnotenia prispel k tomu, že Európska komisia 
a členské štáty lepšie porozumeli zvyšným prekážkam a situácii v každom členskom štáte; 
berie do úvahy, že proces umožnil členským štátom získať spätnú väzbu týkajúcu sa ich 
politických rozhodnutí; 

9. zdôrazňuje takzvanú skupinovú diskusiu ako hlavný prvok vzájomného hodnotenia; víta, 
že diskusie sa konali v duchu spolupráce a vzájomnej dôvery;

10. domnieva sa, že vykonávanie vzájomného hodnotenia prispelo k rozvoju európskeho 
ducha medzi vnútroštátnymi správnymi orgánmi; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili zachovanie poznatkov a skúseností získaných v rámci vzájomného hodnotenia 
a ich využitie na zlepšenie jednotného trhu so službami;

11. poznamenáva, že účasť zainteresovaných strán na procese vzájomného hodnotenia je 
obmedzená; uznáva, že dôležitou podmienkou vytvorenia vzájomnej dôvery medzi 
členskými štátmi je určitá úroveň dôvernosti; vyjadruje však poľutovanie nad 
skutočnosťou, že zainteresované strany nedostávajú pravidelné správy o procese; 

12. uvedomuje si administratívne náklady súvisiace so vzájomným hodnotením najmä 
v členských štátoch, v ktorých sa na procese zúčastnila regionálna správa; 
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III. Výsledky a nadväzné opatrenia na zlepšenie fungovania vnútorného trhu so 
službami
13. víta skutočnosť, že Komisia navrhuje súbor opatrení, ktoré budú založené na dynamike 

získanej vo fázach vykonávania a vzájomného hodnotenia; 
14. nalieha na Komisiu, aby Parlament priebežne informovala o pokroku a výsledkoch 

dialógu s členskými štátmi o vykonávaní smernice o službách; vyzýva Komisiu, aby 
prijala ďalšie opatrenia na presadzovanie vykonávania, ak to považuje za nevyhnutné;

15. očakáva ohlásené hospodárske posúdenie vykonávania smernice o službách; vyzýva 
Komisiu, aby Parlamentu predložila výsledky tohto posúdenia; 

16. víta iniciatívu kontroly účinnosti vnútorného trhu a dúfa, že vykonávanie podstatne zlepší 
praktické porozumenie toho, ako sa uplatňujú rôzne právne predpisy EÚ a ako vzájomne 
pôsobia v praxi; domnieva sa, že pri vykonávaní kontroly účinnosti by sa malo vziať do 
úvahy hľadisko používateľov jednotného trhu;

17. uznáva zistenia Komisie a jej plány na posúdenie ďalších otázok týkajúcich sa vyhradenia 
činností v oblasti služieb pre určitých poskytovateľov služieb, požiadaviek na právnu 
formu a vlastníctvo kapitálu a poistných povinností; 

18. vyzýva Komisiu, aby svoje cielené opatrenia zamerala na požiadavky, ktoré, ak by boli 
odstránené, by fungovaniu jednotného trhu so službami priniesli maximálnu pridanú 
hodnotu; žiada Komisiu, aby svoju činnosť zamerala na odvetvia a profesie s vysokým 
potenciálom pre cezhraničné poskytovanie služieb; 

19. nalieha na Komisiu, aby sa naďalej usilovala o zaistenie riadneho uplatňovania doložky 
o slobode poskytovania služieb, ktorá sa nachádza v článku 16 smernice o službách; 

20. podporuje názor Komisie, že je potrebné pomôcť poskytovateľom služieb, takisto však aj 
ich príjemcom, pri presadzovaní ich práv a odporúča stavať na existujúcich nástrojoch, 
ako napríklad SOLVIT;

IV. Proces vzájomného hodnotenia ako nástroj
21. opakovane pripomína svoju podporu používaniu vzájomného hodnotenia v ďalších 

oblastiach politiky, ak je to vhodné; domnieva sa, že vzájomné hodnotenie sa preukázalo 
ako inovačné a užitočné a malo by sa považovať za nástroj na zlepšenie fungovania 
jednotného trhu;

22. odporúča, aby sa vzájomné hodnotenie používalo ako „pružný nástroj“ podľa jednotlivých 
prípadov; navrhuje, aby sa tento nástroj navrhol pre „horizontálne“ smernice, ktoré majú 
za následok mnoho transpozičných opatrení a poskytujú veľký rozsah voľnosti 
rozhodovania pre členské štáty; okrem toho navrhuje cielené použitie vzájomného 
hodnotenia, na základe ktorého budú predmetom posúdenia iba kľúčové ustanovenia 
smernice;

23. domnieva sa, že takzvané skupinové diskusie by mali zostať hlavným prvkom procesu 
vzájomného hodnotenia; domnieva sa, že vzájomné hodnotenie by sa malo ďalej rozvíjať 
ako postup na výmenu osvedčených postupov a vzdelávania;
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24. žiada Komisiu, aby zvýšila transparentnosť prostredníctvom pravidelných správ v rámci 
rôznych fáz vzájomného hodnotenia s cieľom informovať zainteresované strany 
o najnovších udalostiach; vyzýva Komisiu, aby uverejnila hlavné závery skupinových 
a plenárnych zasadnutí;

25. zdôrazňuje, že tabuľky zhody a vzájomné hodnotenie sú určené na rôzne účely, a preto by 
sa mali považovať za samostatné a vzájomne nezameniteľné politické nástroje; 

26. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a parlamentom 
členských štátov.



PR\871268SK.doc 7/9 PE467.251v01-00

SK

DÔVODOVÁ SPRÁVA

CIEĽ SPRÁVY

Správa sa zameriava na skúsenosti vzájomného hodnotenia v rámci smernice o službách 
a poskytuje všeobecnú, ale podmienenú podporu uplatňovaniu tejto metódy v iných oblastiach 
politiky. Táto správa tiež obsahuje úvahy o výsledkoch a využívaní vzájomného hodnotenia 
v záujme lepšieho fungovania vnútorného trhu so službami a podporuje činnosti navrhnuté 
Komisiou. 

SÚVISLOSTI

Smernica o službách bola prijatá v roku 2006 a je stále dôležitým nástrojom na vytvorenie 
plnej funkčnosti jednotného trhu so službami. Členské štáty vyvíjajú významné úsilie na jej 
vykonávanie. Na úplné a správne vykonávanie smernice o službách a zriadenie úplne 
fungujúcich jednotných kontaktných miest je však potrebné toto úsilie zvýšiť.

Proces vzájomného hodnotenia je stanovený v článku 39 smernice o službách. Je to nový 
nástroj, ktorý sa používa po prvýkrát v právnom nástroji EÚ. Jeho hlavným cieľom v rámci 
smernice o službách je posúdiť situáciu na vnútornom trhu so službami po zavedení smernice.

Proces vzájomného hodnotenia nezahŕňal všetky ustanovenia smernice, bol však zameraný na 
osobitné druhy požiadaviek, v súvislosti s ktorými smernica nestanovila zákaz, ktoré však 
členským štátom ponechali určitú mieru voľného konania. Vzájomné hodnotenie bolo 
zamerané na mnoho právnych požiadaviek, ktoré museli poskytovatelia služieb dodržiavať 
a ktoré sa týkajú:

1. zriaďovania podnikov 

2. cezhraničného poskytovania služieb 

Pracovný dokument útvarov Komisie o procese vzájomného hodnotenia ustanoveného 
v smernici o službách poskytuje prehľad činností, ktoré vykonali členské štáty. Vysvetľuje aj 
prístupy a politické rozhodnutia členských štátov v rámci hodnotenia niektorých požiadaviek. 
Okrem toho poskytuje prvé podrobné posúdenie vykonávania ustanovení smernice o službách 
(najmä pokiaľ ide o články 9, 15 a 16). 

SKÚSENOSTI S PROCESOM VZÁJOMNÉHO HODNOTENIA

Je potrebné poznamenať, že článok 39 smernice o službách je naďalej nejasný, pokiaľ ide 
o presné ciele vzájomného hodnotenia. Výsledkom chýbajúcej presnosti sú rôzne očakávania 
a vnímanie procesu zo strany zainteresovaných strán a tiež tvorcov politík. Bežným omylom 
je spájať vzájomné hodnotenie s činnosťou týkajúcou sa vykonávania a transpozície smernice 
o službách. Vaša spravodajkyňa preto považuje za nevyhnutné zdôrazniť, že vzájomné 
hodnotenie sa uskutočnilo po vykonaní smernice.
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Táto časť sa zdá odôvodnená, ak sa vezme do úvahy, že členské štáty počas vzájomného 
hodnotenia diskutovali o zmenách vo svojom regulačnom rámci a o požiadavkách, ktoré sa na 
základe vykonávania smernice o službách zachovali, zrušili alebo zmenili. Diskusie tak 
umožnili lepšie porozumieť situácii v každom členskom štáte a zvyšným prekážkam, ktoré 
ešte stále existujú aj po vykonaní smernice o službách. To by sa malo považovať za veľký 
prínos k lepšiemu posúdeniu súčasnej situácie jednotného trhu so službami. Omeškanie pri 
vykonávaní smernice o službách však bolo výzvou pre proces vzájomného hodnotenia, 
pretože spôsobilo, že diskusie boli náročnejšie najmä pre tie členské štáty, v ktorých ešte 
nebola ukončená transpozícia.

Členské štáty sa v rámci činnosti na vzájomnom hodnotení rozdelili do 6 skupín, pričom 
v každej je 5 krajín. Zloženie skupín navrhla Komisia, pričom zohľadnila jazyky, úrovne 
obchodu a geografickú blízkosť. Nie všetky členské štáty boli spokojné s rozdelením. 
Skupinové diskusie sa považovali za hlavný prvok vzájomného hodnotenia. Vaša 
spravodajkyňa dúfa, že skúsenosti s priamou účasťou vnútroštátnych správ a európska 
myšlienka sa využijú v prospech jednotného trhu so službami.

Vzájomné hodnotenie však podnietilo otázky týkajúce sa transparentnosti procesu a či, alebo 
do akej miery, by sa mali zainteresované strany zapojiť do procesu, ktorý ich priamo 
ovplyvňuje. Vaša spravodajkyňa sa domnieva, že v súvislosti s účinnosťou procesu je 
nevyhnutná určitá úroveň dôvernosti, zainteresované strany by však mali byť informované 
o pokroku.

VÝSLEDKY A NADVÄZNÉ OPATRENIA NA ZLEPŠENIE FUNGOVANIA 
VNÚTORNÉHO TRHU SO SLUŽBAMI

Oznámenie Komisie s názvom Na ceste k lepšie fungujúcemu jednotnému trhu služieb –
vychádzajúc z výsledkov procesu vzájomného hodnotenia ustanoveného v smernici 
o službách používa zistenia vzájomného hodnotenia na predstavenie ďalších opatrení s cieľom 
úplne využiť jednotný trh so službami. Vaša spravodajkyňa podporuje cielené činnosti 
navrhnuté Komisiou, domnieva sa však, že by mali byť zamerané na opatrenia, ktoré prinesú 
fungovaniu jednotného trhu maximálnu pridanú hodnotu.

Úplná a správna transpozícia smernice o službách zostane nepochybne naliehavou prioritou. 
Už sa konajú dvojstranné zasadnutia Komisie a členských štátov, týkajúce sa vykonávania 
smernice. Vaša spravodajkyňa sa domnieva, že je potrebné informovať Parlament o pokroku 
dosiahnutom v rámci tohto dialógu a ak je to nevyhnutné, Komisia by mala bez váhania prijať 
opatrenia na presadzovanie.

Prvé hospodárske posúdenie aktuálneho vykonávania smernice takisto vykoná Komisia. 
Keďže Parlament už vo svojom uznesení z 28. januára 2011 o vykonávaní smernice 
o službách 2006/123/ES žiadal úplné posúdenie smernice o službách, vaša spravodajkyňa sa 
domnieva, že jeho zistenia by mali byť Parlamentu k dispozícii čo najskôr.

Komisia takisto navrhuje vykonávanie „kontroly účinnosti“ s cieľom posúdiť, ako rôzne 
právne predpisy EÚ fungujú v praxi a ako vzájomne pôsobia. Vyhradené činnosti, požiadavky 
na právnu formu a vlastníctvo kapitálu a požiadavky týkajúce sa poistenia budú takisto 
predmetom dôkladnej analýzy, pretože boli určené ako prekážky pre podniky a občanov.
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Sloboda poskytovať služby uvedená v článku 16 smernice o službách je jedným z hlavných 
ustanovení tejto smernice. Z výsledkov vzájomného hodnotenia vyplýva, že požiadavky 
uplatňované na cezhraničné služby sa stále považujú za vážny problém. Členské štáty 
a Komisia by sa mali naďalej usilovať o zaistenie jej riadneho uplatňovania. Podľa ustanovení 
článku 16 ods. 4 smernice sa do konca roka 2011 sprístupní správa o uplatňovaní ustanovenia 
o slobode poskytovať služby. Parlament očakáva túto správu s cieľom lepšie porozumieť 
problémom v oblasti cezhraničného poskytovania služieb. 

VZÁJOMNÉ HODNOTENIE AKO NÁSTROJ

Celkové posúdenie vzájomného hodnotenia ako politického nástroja je pozitívne. 
Spravodajkyňa sa domnieva, že skúsenosti a výsledky vzájomného hodnotenia sú užitočné 
a cenné, a preto navrhuje rozšíriť jeho použitie na ďalšie politické oblasti. Rozhodnutie 
o uplatňovaní vzájomného hodnotenia na iné smernice EÚ by však malo byť vyvážené, malo 
by byť prijaté podľa jednotlivých prípadov a podliehať týmto podmienkam:

 proces by sa mal obmedziť na rámcovú smernicu, čo poskytuje členským štátom 
určitú mieru vlastného uváženia;

 vzájomné hodnotenie by sa malo týkať iba hlavných ustanovení, čím sa zamedzí 
situácii, keď mnoho ustanovení podlieha postupu a spôsobuje zbytočnú byrokratickú 
záťaž pre správy členských štátov.

Spravodajkyňa sa domnieva, že v procese vzájomného hodnotenia by sa mali naďalej 
využívať skupinové diskusie. O zložení skupín by sa však malo dôkladnejšie diskutovať 
s členskými štátmi a zohľadňovať pritom ich očakávania a najmä vplyv na jednotný trh. Vaša 
spravodajkyňa sa tiež domnieva, že by sa mala zlepšiť transparentnosť procesu. Zdá sa, že na 
podporu diskusií medzi správami členských štátov je nevyhnutná určitá úroveň dôvernosti, 
zainteresované strany by však mali mať prístup k pravidelným správam.


